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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2012 

Sommermøtet avholdes i år 
på Farmasimuséet. 
 
Farmasimuséet ligger inne på  
Folkemuséet på Bygdø. En av  
klubbens medlemmer, Holger  
Tørisen, er en av de frivillige  
som bidrar til å holde farmasi- 
muséet i stand. 
Holger vil også foreta en omvisning ved OFK‟s besøk” 
 

 
Les mer på s. 7 

OFK’s reise 2012 
Som beskrevet i Info 1/2012, har 
OFK i år planlagt reise til Hamburg. 
Turen går i forbindelse med en tysk 
regional utstilling, Nordposta 2012, 
som avholdes 28-30/9.  

Les mer på s. 8 
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Tlf: 22 60 07 19  
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E-mail: oslo.filatelistklubb@c2i.net 
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IBAN-nummer N005 0532 2740 702 
 

BIBLIOTEKET 
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Bjørn Schøyen 
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TRYKK: 
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ANNONSEPRISER: 
1/1 side s/h kr. 500 

l/l side farger kr. 1000 
 (Alle priser ex. Moms)  

 
ORG. NUMMER: 

961210461 

Husk å kjøpe 

Norgeskatalogen 

2012 

Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste 
feiret sitt 125-årsjubileum i 2011. Med 
ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi 
også landets største filatelistklubb. I 
tidsrommet september til mai avholdes 
vekselvis medlemsmøte og klubbaften med 
auksjon hver mandag.  

På medlemsmøtene er det kåserier 
over filatelistiske emner eller temaer av 
allmenn interesse, ofte ledsaget av lysbilder. 
På klubbauksjonene kan man enten være 
tilstede eller delta med skriftlige bud.  

Møter og klubbaftener finner sted på 
Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass l, 
0267 Oslo (like ved Frogner plass).  

 
FORMANN: 

Bjørn Muggerud 
Oscarsgt. 88, 0256 Oslo 

M 905 21 375 
E-post: bmuggeru@online.no 

VISEFORMANN: 
Bjørn Eirik Rasmussen, 

Skytterdalen 7-89, 1337 Sandvika 
M 901 24 634  P 67 55 93 85 

E-post: berasmussen@hotmail.com 
STYREMEDLEMMER: 

Thore Habberstad, 
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
Bjørn Schøyen 

Postboks 99 Stovner, 0913 Oslo 
M 901 24 690 

Øistein Haugen 
Rognevn. 7, 1430 Ås 

P 64 9418 04 M 952 10 719 
E-post: oeihauge@online.no 
STYRETS SEKRETÆR: 

Thore Habberstad, 
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
KASSERER: 
Tore Frøvig 

Dalskroken 7, 1405 Langhus 
KLUBBAUKSJON: 
Kjell Åge Johansen 

P 22 71 11 21 M 920 13 268 
Thore Habberstad 

Øistein Haugen 
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Hva vil vi med OFK-info! 

“Info” er jo strengt tatt en 
forkortelse for informasjon, og i 
så måte lever dette nummeret opp 
til en eventuell slik forventning. 
Det inneholder bla. referat fra 
generalforsamlingen, informasjon 
om klubbutstilling, sommermøte 
og fellestur - samt en rekke 
møtereferater. Til det siste må det 
riktignok nevnes at det store 
antallet referater skyldes at de 
ikke har kommet med i de to siste 
numrene (og vi har faktisk enda 
fler igjen før vi er a jour i neste 
nummer).  Men… er dette 
virkelig nok for klubbens 
medlemmer? 

Jeg har skrevet det før, og jeg 
gjentar det nok en gang. Ønsker 
medlemmene et levende og 
innholdsrikt Info er det helt 
nødvendig at man bidrar med 
stoff i form av debattinnlegg eller 
små og store artikler.  

Jeg ber derfor deg som leser om å 
ta PC eller penn fatt, og forfatt et 
stort eller lite bidrag til 
kommende numre. Det ville glede 
oss alle! 

 
 
Når det gjelder kommende 
klubbaktiviteter har jeg allerede 
nevnt tre.  

Først ute er sommermøtet som i 
år legges til Apotekmuseet på 
Bygdøy. Deretter blir det felles 
klubbreise som i år går til 
Hamburg, hvor både Nordposta 
2012 og albumprodusenten 
Leuchtturm, skal besøkes.  

Mer info om begge aktiviteter 
finner du lenger ut i bladet, men 
husk det er en kort påmeldings- 
og betalingsfrist. 

I 2013 arrangeres vi nok en 
klubbutstilling. Dette er 
nybegynnernes utstilling hvor det 
ikke stilles strenge krav til 
montering og presentasjon. Har 
du en samling som du er glad i – 
benytt sjansen til å vise den til oss 
andre, og skriv gjerne også noen 
ord om den - så skal jeg sørge for 
å få trykket dette i Info. 

 
Bjørn Schøyen, redaktør 
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Protokoll 
fra 

GENERALFORSAMLING 
I 

OSLO FILATELISTKLUBB 
Mandag 26. mars 2012 på Schafteløkken 

 
 
Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 2389 og startet kl. 19.30. 
 
1) Valg av dirigent. Formannen foreslo Rådets formann Gunnar Melbøe.  

Han ble valgt ved akklamasjon. Han konstaterte at alle 
kriterier for lovlig avholdelse var oppfylt. 
 

 
2) Valg av referent, Som referent ble foreslått Øistein Haugen, til de øvrige  
tellekorps og under-   oppgaver Elling Nyrønning og Bjørn Einar Smith. 
skrivere av proto- Alle valgt ved akklamasjon 
kollen. 
 
 
3) Styrets beretning Formannen leste beretningens innledning samt 

”Medlemstallet” i sin helhet. En stående forsamling 
hedret minnet etter Einar Gjærum. 
Øvrige punkter i beretningen ble lest punktvis. Peer-
Christian Ånensen savnet en kommentar i forhold til det 
omfattende arbeidetb med hjemmesiden. Formannen 
beklaget: «Dette er en ren forglemmelse og Dag Røhjell 
skulle vært takket spesielt». Dirigenten erklærte 
Årsberetningen for godkjent. 
 

 
4) Årsregnskapet  Kasserer Tore Frøvig leste Driftsregnskapets inntekts- og  
for 2011 samt revi- utgiftsposter. i hele 1000 kr. Kasserer leste så Aktiva- og  
sors beretning og    Passiva postene fra Balanseregnskapet.  
Rådets uttalelse. Carl Nyland etterlyste regnskap for auksjons-

virksomheten. Peer- Christian Ånensen støttet dette. Han 
pekte på at det burde være god tid, etter siste auksjon 
2011, til å få frem et regnskap til general-forsamlingen. 
Kasserer sa seg enig. Formannen lovte å ta saken opp 
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med Auksjons- og klubbutvalget og Styret. Dirigenten 
leste konklusjonen i revisors beretning (Revisorhuset AS) 
samt rådets uttalelse. Rådet ber om flere fotpunkter under 
angitte poster.  
Deretter ble regnskapet godkjent og styret gitt 
ansvarsfrihet. 
 

 
5) Disponering av  Regnskapets underskudd (224852) belastes Driftsfondet.  
resultat 2011 og Kassereren leste inntekts- og utgiftspostene i  
budsjett for 2012. budsjettforslaget. Budsjettforslaget ble vedtatt uten 

innvendinger. 
 

 
6) Valg                       Valgkomiteens forslag ble fulgt uten motforslag. Alle 

valg  foretatt ved akklamasjon. Følgende ble dermed 
valgt: 

                          
STYRET 

   Formann 2012:                        Bjørn Muggerud 
    
Styremedlemmer 2012/13:     Thore Habberstad og  
                                                 Bjørn Eirik Rasmussen    
           

   (Ikke på valg:    Øistein Haugen og Bjørn Schøyen)                                                                             
                         

Varamedlemmer 2012:          Marit Elind, Tore Berg og                  
Jan Henrik Fjære                   

 
 
RÅDET 
Medlemmer 2012/13:      Georg Størmer,  
                                         Arne Thune-Larsen og  

                                                                               Tønnes Ore    
                                                                          
                                     (Ikke på valg    Gunnar Melbøe, Odd Eidet Frømyhr)  
    
                                   
     Varamedlemmer: 2012/13:   Per Erik Knudsen  
 
    (Ikke på valg:    Egil Kiserud) 
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7) Fastsettelse av Styrets forslag (uendrede satser): 
    kontingent for Medlem med Forbundskontingent kr 450 
    2013              Medlem uten Forbundskontingent kr 200 

Ektefelle/samboer kan bli medlem uten 
Forbundskontingent 

                                     Enstemmig vedtatt 
 
 
Dirigenten konstaterte at alle punktene på Dagsorden var behandlet og at General- 
forsamlingen var slutt. Klokken var 19.55. Styrets beretning, Årsregnskap med 
noter, 
Revisors beretning samt Rådets uttalelse vedlegges protokollen. 
 
 
 
 Øistein Haugen, referent    Gunnar Melbøe, dirigent 
          (sign.)                                                                          (sign.) 
 
 
   Elling Nyrønning                                                     Bjørn Einar Smith         
          (sign.)                                                                         (sign.) 
  

Kurs i bruk av PC til montering. 

Har du lyst til å lage dine egne albumsider, eller trenger du hjelp til 
bruk av PC ved montering av ark til samlingen din eller et fremtidig 
eksponat. Er usikker på hva du skal gjøre? Trenger du hjelp? 

Ønsker du at klubben skal arrangere kurs i montering med PC?  
Si fra til en i styret, vi arrangerer ikke kurs hvis det ikke er interesse. 
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Sommermøtet avholdes i år 11/6  
på Farmasimuséet. 

 

Farmasimuséet ligger inne på 
Folkemuséet på Bygdø. En av 
klubbens medlemmer, Holger 
Tørisen, er en av de frivillige 
som bidrar til å holde 
farmasimuséet i stand. 

Holger vil også foreta en 
omvisning ved OFK‟s besøk. 
Noen av dere vil kanskje kjenne 
seg igjen da mye av inventaret 
er hentet fra ett av Oslo‟s 
apotek.  

Etterpå blir det servert et måltid på Folkestuen (en av Gjestestuene). Det blir 
anledning til å kjøpe det en ønsker å drikke til maten. 

Vi møter opp ved hovedinngangen på Folkemuséet kl. 18.               . 
Adressen er Museumsveien 10.  

Buss 30 til Bygdø går hvert tiende minutt på denne tiden på ettermiddagen. Se 
Trafikanten for rutetider. 

For å melde deg på denne herligheten setter du inn egenandel kr. 200 pr person på 
konto 0532.27.40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7, 1405 
Langhus).  

Innbetalingen gjelder som påmelding.  

Betalingsfrist er 25/5. Så meld deg på allerede i dag! 
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OFK’s reise 2012 
 

 

Som beskrevet i Info 1/2012, 
har OFK i år planlagt reise til 
Hamburg. Turen går i 
forbindelse med en tysk 
regional utstilling, Nordposta 
2012, som avholdes 28-30/9.  

 

Det er tidligere presentert et program for turen; 

 Fredag formiddag blir det besøk hos albumforlaget Leuchtturm 
 Utstillingen åpner kl 14 
 På kvelden fredag er vi invitert på en utstillingsmottakelse 

 

Noen av klubbens medlemmer vil også stille ut sine samlinger på utstillingen. 

Mer informasjon om utstillingen kan finnes på; 

http://arge-hbsv.jimdo.com/nordposta-hamburg-2012/ 

Opplegget blir som på turene de siste årene; 

OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller 
reisen til/fra Hamburg. Det naturlige er vel å reise nedover senest på torsdag og 
hjem på søndag. 

Både SAS, Norwegian og Lufthansa flyr direkte Oslo - Hamburg. Vi har allerede 
sett at antall billigbilletter går nedover/prisene går oppover. Så bestem deg i 
allerede nå, kjøp flybillett og send inn depositum til OFK! 

OFK vil sponse deler av overnattingskostnaden i Hamburg i utstillingsperioden. 

http://arge-hbsv.jimdo.com/nordposta-hamburg-2012/
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For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 1. juni; 

 Betaler du inn 500 kroner pr. reisende til OFK v/Tore Frøvig 
kontonummeret er 0532.27.40702 

 Dersom du ønsker hotellrom ut over 27-30 september, så noter dette på 
påmeldingen så skal vi prøve å ordne dette. 

 Husk å skrive på om du ønsker Enkeltrom eller Dobbeltrom. Og evt om 
du har avtalt å dele rom med et annet OFK-medlem. 
 

 

 

 

Husk klubbkonkurransen våren 2013. 
 

Hva skal du vise frem i klubbkonkurransen? 
Har du bestemt deg? 

Hvis du ikke allerede har bestemt hva du 
skal vise oss/stille ut så bruk resten av våren 
og sommeren til å finne det ut. 

Husk du behøver ikke tenke på reglene for 
montering eller krav til utstillingsfilateli hvis 
du ikke ønsker det.  

Du bestemmer selv hvordan samlingen eller eksponatet skal monteres og hva du 
skal ta med.  

Vis oss hva du synes er morsomt å samle på, du kan blande postkort og frimerker, 
eller vise kun postkort, frimerker eller brev, det er opp til deg. Ikke vær så 
alvorlig og superseriøs hele tiden.  

Frimerkesamling er ikke bare alvorlig, men skal også være gøy.  
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Hva er Norwexfondet? 
Det er antakelig flere medlemmer som har lurt på hva den årlige regnskapsposten 
”Norwexfondet til utdeling” er for noe i OFKs regnskap. 

Norwexfondet ble opprettet etter den 
internasjonale utstillingen Norwex 80 hvor kr 
250.000 av klubbens andel av utstillingens 
overskudd dannet fondet. Renteavkastningen av 
dette fondet kunne bevilges fra Styret til 
utdeling av stipendier til aktive medlemmer. 
Senere er dette fondet blitt tilført ytterligere 
midler gjennom bl.a. overskuddet fra Norwex 
97 og er i dag på 1 million kroner. 

Avkastningen er avhengig av rentenivået som pr. i dag ikke er så veldig høyt, men 
det er allikevel et hyggelig beløp til utdeling. 

Opprinnelig var tanken at utdelingene primært skulle gå til søknader fra aktive 
medlemmer til prosjekter eller studiereiser. De som mottar slik støtte forplikter 
seg til å avholde en rapport eller foredrag vedrørende dette innen et halvt år etter 
tildelingen. 

Etter hvert har det vist seg at det ikke er kom inn så mange søknader og de fleste 
utdelingene gikk til reiser på filatelistiske utstillinger. For at fondet skal være 
aktivt har styrene gjennom årene derfor lagt til rette for at det arrangeres årlige 
fellesreiser til utvalgte arrangement noe alle klubbens medlemmer har muligheter 
til å nyte godt av. Disse fellesreisene subsidieres med midler fra avkastningen av 
Norwexfondet. 

Styret er imidlertid bekymret for at medlemmene i dag ikke kjenner til muligheten 
for å søke disse midlene på individuell basis og ønsker med dette å gjøre denne 
muligheten noe bedre kjent. Oppfordringen er herved gitt: Sett i gang og søk. 

 

BM 

http://www.germeten.no/norwex97/norwex97-no.aspx
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REGLER FOR NORWEXFONDET 

 

1. Oslo Filatelistklubb mottok kr. 250.000.- som godtgjørelse for medlemmenes 
innsats under NORWEX 80. 
 

2. Beløpet plasseres til høyest mulig rente under forutsetning av 
bank/forsikringsgaranti. 
 

3. Den årlige renteavkastning stilles til Styrets disposisjon som kan anvende 
pengene til utdeling av stipendier til aktive medlemmer. Styret kan beslutte å 
bruke midler fra Norwexfondets avkastning som tilskudd til fellesreiser, hvor 
alle medlemmer har adgang til å søke om å delta. 
 

4. Styret kan utdele stipend til medlemmer som gjennom egeninnsats har bidratt 
aktivt til gjennomførelse av klubbens generelle virksomhet, gjennom f.eks. 
Styre- og komitéarbeid, eller arbeid i forbindelse med messer, utstillinger og 
andre aktiviteter klubben står som arrangør for. 
 

5. Stipendiene forutsettes anvendt enten til besøk av filatelistiske tilstelninger i 
inn- og utland eller som hjelp til filatelistiske forskningsprosjekter. 
 

6. Det er en forutsetning at stipendiatene avlegger rapport på et medlemsmøte 
innen et halvt år etter reisen eller prosjektets avslutning. 
 

7. Stipend kan gis etter søknad til Styret eller etter Styrets egne forslag. 
 

8.  Beløp det ikke foreligger disposisjonsvedtak om, tillegges kapitalen. Det 
samme gjelder tildelte beløp som likevel ikke blir benyttet. 
 

9. Det avlegges regnskap for Fondet på årlige Generalforsamling i revidert stand. 
 

10. Fondet kan oppløses og overføres til OFKs ordinære regnskap etter vedtak på 
en Generalforsamling. 
 

11. Vedtektene kan endres etter vedtak på Generalforsamlingen.  
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Referat møte nr. 2377 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 19. september kl 19.00. 1 
opptagelse ingen anmeldelser. Lyn-auksjon. Quiz.  

Kveldens tema: Hvordan og hvorfor samle posthorn antikva utgavene. 

Foredragsholder: Åge Brudeseth 

Åge Brudeseth er kjent for sine kunnskaper om posthorn antikva utgavene og 
spesielt for sin forskning på utgavene 1909 – 1929 fra Chr. H. Knudsens 
produksjon, som til nå er nedfelt i håndbøkene VII (Nk 99 og Nk 119) og IX (Nk 
102, Nk 103, Nk 121 og Nk 122) . 

Han startet med en grundig oversikt over kjennetegnene på antikvautgavene.  

Fra stolpe- til antikvaskrift, 
grovtagget/fintagget, 
Centraltrykkeriet (1893-
95)/Christian H. Knudsen 
(1895-1929), uregelmessige → 
regelmessige vinger, 
fargeflekken under kronen som 
forsvant med 1909-utgaven. 

Han tok spesielt for seg Nk102, 15 øre brun, og beskrev fremstillingen av 
trykkemateriellet og kjennetegnene til de ulike 8 fellingstypene. Det er ikke påvist 
fellingskjennetegn for fellingstype 3 og 4.  

Viste enheter med marginaldatoer. Fra 1905 ble måneden tatt med i tillegg til år.  

Pekte på at papiret til Bentse Brug var lysere enn Alvøen sitt.  Viste 
horisotaltagging og vertikaltagging. Viste videre: 

Type 1 og 2 på Nk 61 (5 ø) – også i parsammensetning NB! Åpning under 
sjallstykket er tydeligere på type 2. Nk 67 - ekstratypen, Nk 77I ekstratypen. Nk 
78 – 8-blokk, største kjente enhet – 1 kjent (Svært sjeldent i blokker). Nk 58 – 
oppgravert munnstykke, se også store 2. 69 plate 1 og 2 – se 
oppgraveringsforskjell på vingene. Nk 79 – oppgravert under kronen. 
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Nk 82 – 4-blokk, Nk 83 – 12-blokk, Nk 84 – 8-blokk. 

Nk 99 – 5 øre - ekstratype, buetykkelse på store 5, retusjert indre ramme 2, 
oppgravert, retusjerte hjørner, utagget - i par og på brev. 

Nk 100 – ekstratype og forløper til denne, retursjerte hjørner, oppgravert bunnfelt 
og TFR, retusjert ovalramme og TFR, oppgraverte munnstykker, retusjert 
sjallstykke samt skadet E i NORGE, E uten utspring, deformert klisjé, typisk 
tilfeldige flekker, typisk slitt klisjé. 

Klisjekjennetegn under utvikling på 
Nk 102/121, Nk 108, Nk 122 

En rekke klisjekjennetegn, 
retusjeringer, oppgraveringer, 
klisjeskader.. på de øvrige merkene i 
1909-serien og 1920/29-serien.  

Rullemerker 1915 – 37 (3-5-7-10-15-
20-40 øre) . Heftemerker 1907 (5 – 10 
- 15 - 20 øre) 

Heftemerker 1910: Normalt tagget, beskåret. 

 

Portotakster for ulike perioder innen 
tidsintervallet 1877 - 1946 ble illustrert 
ved bilder av objekter: Brevporto, nordisk 
brevporto, rekommandert lokalbrevporto, 
«Bygdebrev», Trykksaker Lokalporto, 
Pakkepost 0-1kg og 1-2kg. 

Takk til Åge Brudeseth for et velredigert og pedagogisk foredrag som må ha 
inspirert til å ta frem de liggende antikvamerkene (og håndbøkene). Her var det 
mange spennende innfallsvinkler. 
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*** 

Eventuelt: 

Tore Berg: Filatelistisk Årbok kan kjøpes for kr 70. 

Formannen: 

-Det trengs flere hjelpere til montering på utstillingen (Tor. 10/11 fra kl. 16) og 
demontering (Søn. 13/11 fra kl. 15) 

-Husk å kjøpe Norgeskat., Norgeskat. Postal og jubileumsprodukter. 

Vinner av kveldens Quiz: Arne Thune -Larsen 

33 var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

 

Referat møte nr. 2378 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 3. oktober kl. 19.00. PF-er og 
kataloger kan kjøpes av Thore Habberstad.  Info kommer om ca. 1 uke. Ingen 
anmeldelser, ingen opptagelser.  

Enkeltsaker: 

- Neste mandag er auksjonen avlyst på grunn av misforståelse i forhold til     

  objekt-innleveringer. Det blir i stedet byttemøte på Schafteløkken fra kl 18.00.  

- Utstillingen i Kirkenes. God kvalitet. 1) Arne Døvle.  

- Utstillingen i Stavanger – Ryfylke 2011. 100 rammer. Fin utstilling. 1) Jørgen 
Sund. 
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- Utstillingen Stampex England. Stort gull til E. Trondsen (91p) og H. Snarvold 
(90p). 

- Filos 2011: Posten er klare i utstillingslokalene med sine stempler fredag 11/11 
kl. 11.11.      

  Det blir Jury-kurs lørdag under utstillingen. Eivind Dahle: NOSF-møte på 
lørdagen. 

-Tore Berg har fortsatt igjen eksemplarer av Filatelistisk årbok til kr 70. 

 Lyn-auksjon. Quiz.  

 

Kveldens tema: Fiume. 

Foredragsholder: Tønnes Ore  

Fiume er italiensk navn for elv og uttales „Fjome‟. Byen har i dag det kroatiske 
navnet Rijeka som også betyr elv. Den ligger i Kroatia ved Adriaterhavet. Byen 
har en turbulent historie og har vært under administrasjon av Østerrike, Frankrike, 
Ungarn, Italia, Jugoslavia og Kroatia. 

Tønnes tok med litt historikk.  

År 400-900: Vestgotisk, bysantinsk, kroatisk, frankisk. Fra ca. 900: Kroatisk 
grenseby kalt Riječina. St. Vitus, byens skytshelgen. Personalunion med Ungarn 
fra 1097. Under Habsburgerne fra 1465. 

Viste brev fra keiser Maxmillian 
vedrørende Fiume fra 1515. St.Veit am 
Flaum (Fiume) den 26. November 1565 
til Erkehertug Karl II av Østerrike, i 
Graz. Viste historisk kart fra området 
rundt Fiume på 1700-tallet da italienske 
handelsfolk dominerte.  

Fiume hadde postgang fra 1729 og postkontor fra 1749. Første poststempel kom i 
1756.  
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23 april 1779: Keiserinne Maria Theresia erklærer byen Fiume som Corpus 
Separatum under kronen. 

Slutten av 1700-tallet: Havnen forbedres. 
Fiumes betydning vokser. Viste brev fra 
1784 til Antwerpen og fra 1803 til 
Napoli.  

1797: Fiume okkupert av franske tropper 
1797, 17. oktober: Freden i Campoformio 
– Østerrike overtar de venetianske 
områdene i Istria og Dalmatia. 
Franskmennene forlater Fiume.  

1805: Kortvarig fransk okkupasjon av Fiume. 

1809: Fiume okkuperes på nytt av Frankrike. Fra 14. oktober 1809 er Fiume en 
del av  

Frankrikes ”Illyriske Provinser”. Viste tabell fra 1811 over portotakster for de 
Illyriske Provinser, og brev fra h.h.v. 1811,12 og 13 med stempel «FIUME 
ILLIRYE». Viste også 3 falske brev. 

1813, 26. august:Østerrikske tropper inntar Fiume (støttet av britisk marine). 

1815-1822: Fiume er en del av 
”det Illyriske Kongedømme” 
(under Østerrike). 

Viste brev fra 1813 (Illyrie 
fjernet) og et brev fra 1819 med 
stempel brukt bare dette året. 

Fra 1822: Fiume og Kroatia-
kysten gjøres til en del av Ungarn 
igjen. 

Viste brev fra 1822 og 1828 med kommentar til stempeltypene. 
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Viste en rekke brev med ulike stempler og ulike destinasjoner i tidsrommet 1827 
– 1850: 

Normalt ble rød stempelfarge brukt for betalte brev og svart for betalte brev 

- men ikke i Fiume! Et kryss over forsiden viste at det var betalt – ulike 
stempelfarger. 

Ett av de sjeldneste Fiume-stemplene Tønnes har, er på brev stemplet FIUME 6. 
May 1841. Noen få avslag av dette er kjent fra våren 1841. 

1850: Siste prefrimstempel - Rundstempel med dato introdusert 1850 noen få 
måneder før de første frimerker kom. 

Fahrpoststempler – 7 forskjellige. 

1.juni 1850: Frimerker innføres i det østerrikske keiserriket. Brev med østerrikske 
frimerker med vakre Fiume-rundstempler med full dato vist.  

Fiume hadde nå 10568 innbyggere.  

Stempelmerker tillatt som frankering frem til 1857. 

1. november 1858: Valutareform, 
nye frimerker. 

Viste tabell med portosatser, og 
ulike typer forsendelser med de nye 
frimerkene til ulike destinasjoner. 
F.o.m. 1859: Årstall i stempelet 
fjernet!!! I 1860 kom nytt firkantet 
stempel med avrundede hjørner. I 
1866 kom nytt rundstempel. 

1867, februar: Ausgleich - dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn opprettes 
(personalunion) 
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Kroatia-Slavonia, inkl. Fiume, underlegges Kgr. Ungarn, men en egen avtale 
skulle utarbeides om status for de kroatiske områdene. Fiumes formelle status 
innen Ungarn/Kroatia ble aldri avklart. Fra 1. mai 1867: Eget ungarsk postvesen.  
Fiume ble ikke en del av det ungarske postområdet før 1. april 1868. 
Frimerkeutgaven fra 1867 var en fellesutgave for Østerrike og Ungarn. Ugyldig i 
Ungarn fra 1.8.1871. 

Fiume under ungarsk postadministrasjon 

Viste verdens første helsakkort, utgitt 
1869. Viste mange brev først med 
fellesutgaven – Østerrikske frim.) også 
med de første utgavene av ungarske 
frimerker. Viste ulike typer 
postforsendelser og ulike destinasjoner 
med kommentarer i forhold til stempler, 
frankering m.m. Brotypestempler i bruk 
fra 1890 – 16 forskjellige i bruk 1890-
1900. 

Det skjedde mye i Fiume: 

Peter Salcher underviste ved Marineakademiet i Fiume. Han forsket på 
sjokkbølger i samarbeid med fysikeren Ernst Mach. I 1886 klarte han å ta verdens 
første fotografi av en geværkule i fart.  

Engelskmannen Robert Whitehead var sjefs-ingeniør ved Stabilimento Technico 
Fiumano, som bygde krigsskip for den østerriksk-ungarske marinen. I 1866 
demonstrerte han verdens første fungerende torpedo. Whitehead-fabrikken i 
Fiume produserte torpedoer også under italiensk og jugoslavisk styre – helt fram 
til 1966. 

1.januar 1900: Valutareform, nye frimerker. Viste deretter blant annet: 

28. nov. 1901. Telegram fra Drammen til D/S Nordlyset, ved kai i Fiume. 
Ankomststempel fra postkontoret i Fiume.  



19 
 

1901. Til Konstantinopel. Postlagt 30. mars. Adressaten flyttet – kortet returnert 
til Ungarn, levert ut 5. april. Hvor lang tid ville det tatt i dag? Brev med 
Østerrikske frimerker!(paquebot - levert fra skip). 

 Skipspostkontor Fiume-Cattaro / Cattaro-Fiume – egne stempler. Kort Østerriksk 
frimerke - ugyldig i Fiume! Kort med Italiensk frimerke - ugyldig i Fiume! 

Fiume 1900: 38 000 innbyggere. Fordeling (etter språk): 48 % italiensk, 27 % 
kroatisk /serb., 13 % ungarsk, 5 % slovensk, 5 % tysk 

Fiume, 1910: 50 000 innbyggere.  

1914 – 1918 - 1.verdenskrig: Viste noen 
kort, brevkort, sensurstempler, kort til 
krigsfanger. 

1918: Den ene etter den andre erklærte 
fred. «Det var da kampen i/om Fiume 
virkelig begynte. Fortsettelse følger.». 

En takk til Tønnes for et engasjert fremlegg av nok et stykke omfattende 
forskningsarbeid, 

Undertegnede har «googlet» på «Yougoslavia Study Group» som Tønnes nevnte 
han var med i. Der kan interesserte finne stoff fra området. Han var også 
presentert med sin merittliste i utstillingsverdenen fra dette området, og den var 
gullkantet!!! En god ambassadør for OFK og Filatelist-Norge for øvrig! 

  

*** 

Vinner av kveldens Quiz: Tryggve Johansen - 7,5 poeng!!! 

37 var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2379 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 17. oktober kl 19.00. Ingen 
anmeldelser, ingen opptagelser. Lyn-auksjon. Quiz.  

Kveldens tema: US Coils fra 1981.. og utover.. 

Foredragsholder: Frank Gilberg 

Coils = rullemerker. Eksempler på rullemerker er de små merkene som viser eldre 
farkoster som vogner, lokomotiver, biler, busser, sykler, motorsykler, kjelker m.fl.  

Viste testmerker på 
farget papir uten 
trykk. 

10 av president-
merkene fra 1920-
34 kom også som 
rullemerker. Viste 
eksempler. 

Platenumrene kunne i heldigste fall leses i de utaggede margene. Eksemplene 
viste et platenummer som så vidt kunne leses og et annet som vanskelig kunne 
bestemmes. 

Platenummer gjerne på hvert 48. merke – men ikke alltid. 

Viste vertikalt tagget 3-stripe og 5-stripe på et av 18c - flaggmerkene fra 1981. 
Platenumrene (hhv. 3 og 7) kunne greit leses høyt oppe og sentrert i nedre marg. 
Det er 7 platenummer hvorav nr. 6 er den vanskeligste platen. Viste også utagget 
6-stripe uten platenummer av samme merke. 

Viste også 20c flaggmerke – vertikal 
tagget 6-stripe, uten platenummer, 
hvor taggingen var havnet langt inn på 
merkebildet og utagget 5-stripe, plate 
8, skjevt beskåret. 
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6- stripen kom fra B-presse og 5-stripen fra C-presse. Det er ulike størrelser på 
merkebilde og mellomrom på de to. 

Postvogn 1880s, 9,3c fra 1881 med påtrykte linjer: 5-stripe - Plate nr. 4. 4-stripe 
og 3-stripe fra toppen med forskjøvet skjæring    

Farkost-merker påtrykt ulike kvalitetsnivåer, med overtrykk etter kontrakt,  

 22c flaggmerke m/Capitol fra 1885: 3-stripe tagget høyre kant ellers utagget, 
utagget par – forskjøvet kutting, forskjøvet tagging. 

5,9c Bicycle – 1870s fra 1982. To 
par hvorav ett har vertikal farget 
linje på midten. Påtrykte 
linjer(precancel) er ikke 
sammenhengende. Sjeldent. 

Viste for øvrig: 

Par med par av 5,2c Sleigh 1880s: Et med svak farge i trykken og et med farget 
hake under sleden. 25c Flaggmerke med svekket blåfarge i flagget. 

Dobbelttrykk på «Bulk rate – merke», Brudd på siffer i platenummer på samme 
merketype. 

Ruller med merker og testmerker, åpnet og pakket.  
Mange testmerker – fikk også nummer etter hvert 
på hvet 5. merke – og er også samleobjekter. «Coil 
Wrapper labels» -Etiketter fra omslag på ruller. 
Merker og striper fra ulike maskiner og kjennetegn 
på disse. Skjøting av merker. Det er lagd 
håndbøker om Coils - - store opplagstall, 900000 
og mer så interessen er stor. Frank hadde med 2 
album som vi kunne bla i. Han fortalte at han 
hadde dårlig rygg under Olympiaden i 1994, så han 
kjøpte 500kg klipp for 10kr pr kg inklusive frakt 
fra TubFrim/USA. Krevende å være Coil-samler! 
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Frank Gilbergs lune væremåte ga en hyggelig kveld på Schafteløkken, med 
opplevelse av en annerledes filatelistisk verden enn vi er vant til. Takk for en 
velregissert framføring. 

 

*** 

Eventuelt 

Det trengs flere hjelpere til utstillingen. 

Tønnes Ore om Bergen 100: Trond Schumacher, OFK. Best i mesterklassen.  

Øvrige klasser: Tom Komnes, Bergens Filatelist-Klub best med Gull-94p. Fra 
OFK: Wilfred Wasenden:Gull-88p for 1-rammes, Stor Vermeil til Adele Berg 
Wasenden 82p, Gerd Andersen 81p, Marit Elind 81p.  

Posthistorie: Går du inn på «digitalarkivet.no» kan du finne stoff i ulike arkiver. 

Juni 2012 er det FEPA utstilling i Paris. 

Vinner av kveldens Quiz: Tore Berg og Arne Thune-Larsen. 

37 var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

 

 

 

 

 

Husk  

Sommermøtet 

11. juni 2012 
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Referat møte nr. 2380 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 31. oktober kl 19.00. Ingen 
opptagelser, 1 anmeldelse. Lyn-auksjon. Quiz-stillingen: 1) Arne Thune-Larsen 2) 
Bjørn Eirik Rasmussen 3) Tryggve Johansen.  Quiz.  

 

Kveldens tema: Kappløpet om Sydpolen. Et hundreårs minne. 

Foredragsholder: Knut Arveng 

 

Verdens tøffeste skirenn?»  
Robert Falcon Scott og 
Roald Engelbregt Gravning 
Amundsen. Hvem vant?  

 

Scott: I mars 1910 utprøver han motorsleder på vinterføre på Fefor. Under 
norgesoppholdet ble han introdusert for Tryggve Gran av Fridtjof Nansen. Gran 
ble invitert med på ekspedisjonen som skiekspert. Scott seilte fra London 1. juni 
1910 med båten Terra Nova, nådde Cape Evans 4. januar 1911, og ankret opp ved 
iskanten. Her ble basen etablert. Som fremkomstmidler hadde han med hester, 
motorsleder og hunder. Han hadde imidlertid liten tro på hunder. 6. juni 1911 ble 
Scott feiret på sin 43-års dag.   Etter å ha drevet med forskning og lagt ut depoter 
mot polpunktet hele vinteren 1911, var ekspedisjonen klar til å dra i slutten av 
oktober med 16 mann, to motorsleder, 10 hester og to hundespann fordelt på tre 
grupper.  

Underveis brøt motorsledene sammen,  
hestene måtte avlives, 11 mann 
returnerte til leiren sammen med 
hundene. Fem mann fortsatte mot 
polpunktet mens de dro sledene selv. 
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Amundsen: Han lånte Fram (konstruert av Colin Archer) av Nansen. Tok med en 
lem-hytte. Reisemål: Nordpolen. 

Fram seilte fra Svartskog natten til 7. juni 1910. Meldingen om at Peary hadde 
nådd Nordpolen, fikk Amundsen til å endre kurs. Han snudde skuta og satte 
avgårde mot Antarktis. Neste stopp: Sydpolen! Var dette planlagt allerede før 
avreisen? 

Australia har utgitt et 30c frimerke hvor 
Fram er tegnet (men med islandsk  
flagg). 

Amundsens leir het Framheim og lå i 
Hvalbukta. Bilder av Framheim, Scotts 
base og besøk av Terra Nova til 
Framheim 3. februar 1911 vist.  

Kart over antarktis hvor rutene til Scott og Amundsen er tegnet inn ble vist. 
Amundsen hadde lagt ut 10 depoter – Scott bare 5. Scotts rute var 96 km lengre 
enn Amundsens. Døde hunder ble brukt som hundemat. 

14. desember 1911 nådde Roald  
Amundsen Sydpolpunktet sammen med 
Sverre Hassel, Oscar Wisting, Helmer 
Hansen og Olav Bjaaland. De plantet 
flagget, og slo opp telt, som de døpte 
Polheim. Bjaaland tok bilde av de fire 
andre (Ikke 5 som på frimerket). 
Amundsen: ”…vi feiret med et lite stykke 
selkjøtt til hver.” Viste bilde av brevet til 
Kong Haakon VII som han etterlot i 
teltet.  Frimerker og postkort fra flere 
land, relatert til polferden/polfarerne, ble 
vist.  

Viste bilder fra Sotts ekspedisjon: 
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Da de la i vei – karavane med hester m/sledemannskap og hunder – motorisert 
slede.  

De som nådde Sydpolpunktet 17. januar 1912: Scott, Oates, Evans, Bowers og 
Wilson for så å finne teltet og brevet til kong Haakon. Det står skuffelse å lese i 
ansiktene. Scott skrev: ”… dette er et skrekkelig sted, og det er fryktelig at vi har 
slitt oss hit uten den belønningen å være de første!” Også de som ikke var med 
var skuffet. Robert Priesley skrev i ettertid: ”Med et slag ble Scott degradert fra 
polarforsker til postbud.” Arveng skriver videre: 

«Tilbaketuren for Scott og hans  
menn ble et sammenhengende 
mareritt. Utslitte av å dra sledene 
selv, konstant dårlig vær sammen 
med frostskader og sykdom satte 
mennene tilbake. 

Den 16. februar greide ikke Evans å henge med lenger, og han døde om natten.  

Oates som også var plaget, orket ikke henge med 
lenger. En måned etter Evans død, gikk han ut av  
teltet under påskudd om å ta seg en tur. Han ble 
aldri sett igjen. De tre gjenlevende fortsatte, men 
20. mars fant de seg selv innesperret i teltet av en 
rasende snøstorm. De hadde sluppet opp for olje til 
ovnen, og hadde bare rasjoner igjen til to dager. 
Uten å vite det var de kun noen kilometer fra 
nærmeste depot. Men de kom seg aldri videre, siste 
notat var gjort 29. mars 1912. De ble funnet døde i 
teltet 12. november samme år.» 

Scotts siste skrevne ord ble funnet og kopi ble vist. 

Filateli knyttet til Scott og hans ekspedisjon ble vist. 

Bilder fra Hobarth Tasmania 7. mars 1912 av mannskapet på Fram ble vist. 
Samme dag sendte Amundsen kodet telegram hjem. 
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Amundsen svek Nansen. Nansen svek Scott. Nansen hadde stevnemøte med fru 
Scott i Berlin i 1912. Han fridde 7 år senere til henne, men hun sa nei. Under 
bankett i National Geographic   

Skålte formannen for hundene til Amundsen. Amundsen ble meget fornærmet. 

Viste et gratulasjonsbrev til Amundsen, skrevet 26. mars 1912, fra Royal 
Geographical Society, som inneholder følgende setning: “ I send you my own 
personal warm congratu-lations, although I hope you will allow me to say that I 
wish you had been quite frank about your intentions before you left.” 

Avsluttet med bilder av: Innbydelse til 
æresmiddag i Berlin 1912, Amundsen i  
samtale med Colin Archer etter 
Sydpolferden og utstyr utstilt i Kristiania 
1912 og Skimuseet 2011. 

Takk til Knut Arveng for nok en herlig 
kveld både på grunn av innhold og 
formidlingsevne.  

*** 

Vinner av kveldens Quiz: Finn H. Eriksen. 

33 medl. og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

Referat møte nr. 2381 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 14. november kl. 19.00. 1 
opptagelse, 6 anmeldelser. Formannen takket medlemmene for bidrag til 
utstillingen som vel kan sies ble en suksess. Lyn-auksjon. Quiz ved Fredrik 
Schreuder. Quiz ved Tønnes Ore. 
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Kveldens tema: Et filatelistisk streiftog i den olympiske verden. 

Foredragsholder: Fredrik Schreuder 

Schreuder startet i juniorgruppe og stilte ut sportsfrimerker første gang i 1951. 
Han tok frem igjen samlingen da barna var i tenårene og viste interesse. 

 

Olympia og de gamle olympiske leker 

De første gamle olympiske leker ble arrangert i Olympia 
i Grekenland i 776 f.Kr. Schreuder pekte på at motiver 
fra antikkens Hellas holdt seg lenge på greske 
frimerkeutgivelser – også de olympisk relaterte.  

Startet med utgavene fra 1896 - OL. i Athen, 8-blokk av 
2L. med statlig kontrollstempel Tameion stpl. fra 
Olympia. Brukt for å forhindre tykisk illegal bruk da 
tyrkerne hadde kommet over store mengder av merkene 
ved okkupasjon av byen Larissa. Han krydret 
visningsbildene av eldre objekter med nyere objekter 
relatert til antikken. 

1906 – Mellom-OL, Athen. Det eldste 
stempel Olympia ble brukt på utgavene til 
dette OL. Viste brev med 10L og blått 
Olympia-stpl., brev med 5Dr og 
prøvestykke av 5 Dr. som aldri ble gitt ut. 
Mange Olympia-stpl. på ulike 
frimerkeutgaver(på kort,helpost og brev) 
ble vist. Prøvetrykk av 1896-utg. 

1920-lekene i Antwerpen hadde 3 merker som brukte motiver fra antikkens 
Hellas. Enkeltmerker og lokalt brev stpl. tredje dag av lekene vist. 

Den franske serien på fire merker til 1924-lekene hadde motiver fra antikkens 
Hellas. 
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Viste bl.a. 10c (prøvetr., variant, skjevtrykk), 25c ( prøvetr., forskjøvet perf., 
«gutter pair av seks mrk, skjevtrykk), 50c utagget på brev. Miniark. 

Baron Pierre de Coubertin(1863-1937) 

“De moderne Olympiske lekers far”. 
President i IOC 1896 – 1925. Viste 
prøvetrykk og utagget marginalblokk 
(4-blokk) av det franske merket fra 
1956. Den første frimerkeserien til 
minne om Coubertin er fra Haiti i 1939 
i 3 valører.  

Viste merker, utaggede par med hull i merkene og prøvetrykk og brev fra 1939.  
Coubertin døde 2. sept. 1937 og hans hjerte ble gravlagt i Olympia 26. mars 1938 
og en statue ble reist til minne om ham.. Viste bl.a. to minneobjekter – ett 
stemplet Olympia 26 MAR 38 til Athen og ett stemplet Olympia 26 III 63 + 
særstempler - 25 år etter til Italia. 

Den Internasjonale Olympiske Komite 

Den Internasjonale Olympiske komite, stiftet i juni 1894, har hovedkvarter i 
Lausanne. Den første president i IOC var Dimitrius Vikelas, Hellas, i perioden 
1894 – 1896.  

Viste italiensk frimerkeserie med portretter 
av alle syv presidenter 1892 -  2001, brev 
fra Coubertin til kollega stemplet Lausanne 
i 1919, den sveisiske Apollo-serien ved 50- 
årsjubileet i 1944 – marginalblokker(4-bl) 
– på brev med særstempler 24.VI.44 – 4-bl. 
m/ variant åpent øye. Også varianten på 
postgått brev, prøvetrykk.  

Olympiske kongresser 

Kongressen I Praha 1925, ble markert med overtrykk på 3 Masaryk-merker som 
har  4 forskj. lindeblad-vannmerker, helpost-kort og spesialstempler som ble vist. 
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Lekene i Chamonix Frankrike i 1924 ble godkjent som de første Olympiske 
vinterleker. 

I 1930 var kongress lagt til Berlin. Brev med spesialstempler vist.  

 

De første moderne Olympiske Leker  – Athen 1896 

De 12 frimerkene i serien utgitt i forbindelse med lekene, var de første 
sportsfrimerker som var laget. Det ble lov-bestemt at halvparten av salgsintektene 
skulle gå til arrangementet av lekene.  

Viste: Marginal-blokker, gutter blokker, gutter par på brev, ulik porto på 
brev/postkort – rek./utland/ innland, halvert 40L-merke(=20L) på brev, variant 
uten gravørnavn(2L), stempel med invers måned, prøvetrykk, 9 forskjellige 
Athen-stempler ett fra hver av de 9 postlukene 

Det ble også vist ulike jernbane-stempler,  
ulike skipspost- stempler, helsak påsatt 5 
drakme stemplet på lekenes første dag, 
flere brev stemplet på 1. dag. Mange 
dekorative brev med ulike utenlandske 
destinasjoner. Hele serien på et brev til 
München. 

NB! Hellas fulgte den Julianske kalender (andre den Gregorianske) frem til 1923 
da de gikk over til den Gregorianske. 25. mars (lekenes 1. dag) svarer til 6. april i 
den Gregorianske. 

Dette medfører jo stor avstand mellom datoene for sending og mottak. 

De tiende årlige leker  – Athen 1906 (9. – 19. april) 

Fin serie på 14 merker utgitt  med motiver fra Antikkens Hellas.Utgivelsesdato 
25. mars eksakt 10 år etter 1896-serien og åpningsdagen for 1896-lekene. Ingen 
frimerker på de mellomliggende lekene. Viste blant annet:  Enkeltmerker fra hele 
serien, stemplet 19. april – lekenes siste dag, vist. Flere stempler type I, II om 
III(med invers måned) fra hallen Zappeion. Hele serien, stpl. type I, på brev til 



34 
 

Nederlandsk India med høyverdiene på baksiden. Postkort og enkeltmerker med 
Akropolis-stempel fra lekenes 1. dag.  Brev av ulik type til  ulike destinasjoner 
inn- og utland. 

Organisasjon og Administrasjon 

Viste Adm./Org. – brev: Fra 1896 og 
Stockholm 1912. 

Ulike brev med særstempler fra 
Antwerpen 1920, Paris 1924 og St. 
Moritz 1928.  

(Ingen frimekeutgivelser fra 
arrangørlandene i 1912,1920,1924 og 
1928). 

Røde sær-/maskin-stempler fra Berlin 1936. 

Fra Helsinki 11.1.40 og Garmisch Partenkirchen 22.12.39 med røde 
særstempler(maskin) for henholdsvis sommer- og vinterleker 1940 som ikke ble 
arrangert på grunn av 1. Verdenskrig. 

London 1948: Sensurert brev og brev 
med de Olympiadeserien stemplet 
Wembley 29 JY 48 – åpningsdagen for 
lekene. Oslo 1952 med særstempel og 
frimerkeserien til vinterlekene. Helsinki 
1952 med sær/maskin – stempel for 
sommerlekene. 

Viste brev fra Sonja Henie til trener Martin Stixrud sendt fra St. Moritz. Fant 
brevet med innhold hos Germeten. 

Den Olympiske stadion 

Viste: Frimerker som avbildet stadion I Athen 1896. Stadionstempler på 
forsendelser fra Athen 1906, Stockholm 1912, Paris 1924, Amsterdam 1928 på 
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frimerkeserien til sommerlekene, Berlin 1936 – også prøvetrykk(ikke utgitt) av 
stadion,  London 1948. 

Olympiade-landsbyen 

Det ble lagd egne stempler vist på forsendelser fra følgende arrangementer: Paris 
1924, Los Angeles 1932, Berlin 1936, Melbourne 1956.   

Essays og prøvetrykk 

Viste eksempler fra: Nederlands 
frimemerkeserie 1928, USA 1932-Lake 
Placid(vinter)/ Los Angeles(sommer) også 
stedsovertrykk. Merker også på tynt papir. 
Berlin 1936, Helsinki sommer 1940 (ikke 
arrangert), Oslo 1952, Finland 1952.  

Publisitetsstempler 

Vist: Stockholm 1912, Chamonix 1924. Paris reklame-stempel 1924 - det 
sjeldneste han hadde  (Det finnes 5 slike brev ), Berlin 1936,  St. Moritz 1948, 
Oslo 1952. 

Olympiske hendelser 

Viste ulike hendelser 

Første ikke-arrangørland som ga ut 
frimerker Uruguay –1924 (vant 
fotball, vant også i 1928). 

Kanskje den mest kongelige sport – 
seiling, med fra 1900 -Paris. Kong 
Olav vant gull i 1928 (6m-klasse), 
kong Constantin av Hellas vant gull i 
Napoli – 1960 (dragon-klassen).  
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Roing  kom med i 1908. Enrings stempel med MOBILE POST OFFICE , fra 
1948 vist da roing var på Themsen. Boksing og bryting har alltid vært på 
programmet. 

Den olympiske flamme og fakkelstafetten 

Første fakkelstafett var i forbindelse med lekene i Berlin 1936. 

Viste frimerker og stempler knyttet til temaet. 

Media og telegrafiske tjenester 

Viste presse-stempler fra Paris-1900, St. Moritz 
1928 og Berlin 1936, og telegraf-stempler 

Finansiering - Deltakernasjoner 

Portugal var først ute med frimerkefinansiering 
ved ekstra porto ved lekene i 1928. 

Merker og brev vist. 

 

 

De Olympiske leker. En bidragsyter til 
fred 
Pierre Coubertin ble foreslått som 
kandidat til Nobels Fredspris 1937. Viste 
Minneark – St. Moritz 1948. 

 

 

Vi takker Fredrik Schreuder for velvalgte og spennende stopp på en lang reise 
med streiftoget. En lærerik aften. Tiden gikk fort – et godt tegn på 
formidlingskvaliteten! 
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*** 

Quiz-stillingen: Arne Thune-Larsen 28p, Bjørn Eirik Rasmussen 25p. 

Vinner av Schreuders Olympiade-quiz: Arne Thune-Larsen 

Premie: Medlemskap i NOSF. 

Vinner av kveldens Quiz: Ragnvald Hansen. 

37 medl. var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

 

Referat møte nr. 2382 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 28. november kl. 19.00.  
6 opptagelser, 1  anmeldelse. Lyn-auksjon. Quiz ved Tønnes Ore. 

 

Kveldens tema: Frimerkeprogrammet 2012. 

Foredragsholder: Frimerketjenesten v/ Halvor Fasting. 

Nye priser fra 1/1-2012. Kan hentes fra nettet fra Frimerketjenesten. Det blir 
innført et formattillegg på sendinger hvor det skilles mellom de som er 2-7 cm 
tykke og de som er mer enn 7 cm tykke. 

Planlagte utgivelser 2012: 

21/2. Norsk kunst.  Ruller. Glimt fra Nasjonalgalleriet av Lars Utne. Valør: B-
innland. B- etikett ved siden av merket (I hvert fall 1. opplag). Håkon 
Stenstadvoll: Akvarell –  «branntomt» (1965). Valør 14 kr. 
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21/2. Personlige frimerker. Ark. Motiv: 
Peon. Design: Enzo Finger. Valør: A-
innland 

21/2. Kong Harald V og Dronning 
Sonja 75 år. Ark. Motiv: Portretter. 
Design: Sverre  Morken. Valør: 
Dronning Sonja - 9,50 A innland, Kong 
Harald – 13,00 – B innland. 

21/3. Livet på havet. Miniark. Motiv: Redningstjeneste. Design: Gina Rose. 
Valør: 13,00 –   A-Europa. 

13/4. Sonja Henie og Thorbjørn Egner 100 
år. Ruller. Valør A- innland. 
Sonja Henie: 1) Diva, 2) Isdans. Thorbjørn 
Egner: 1) Kardemomme by 2) Portrett. 

13/4. Turistfrimerker. Design: Gina Rose. 
Illustrasjon: Pilgrimstema/steder (Ikke 
bestemt) Valør: A – innland, Europa og 
verden. Europafrimerke, A-Europa. 

18/5(? Ikke fastlagt) Norsk flyvning 100 år. Design Benjamin Stenmarck  
1) Norges første fly  «Start» Type: 3 frimerker i ark og miniatyrark. Valør:14,00. 
2) DC Dakota 3 frimerker i ark og miniatyrark. Valør:15,00. 
3) Illustrasjon Seilfly. 3 frimerker i ark og miniatyrark. Vallør:27,00. 

15/6. Norske fyrtårn (del 3). Design: Benjamin Stenmarck.  Illustr.:  
1) Kavringen, 2) Medfjordbåen fyr. Type: Hefte. Valør : A – innland. 

15/6. Hadeland Glassverk. Type: Ark. Offset og gravyre. Motiv 
Glass/Glassblåser. Design: Arild Yttri. Valør: 13 kr. 

14/9. Norsk populærmusikk III – Mannlige artister. Type: Rull. Motivet er ikke 
bestemt. 4 motiver.  Design: Madeleine Mortensen. Valør: A – innland.       

14/9. Sykepleierforbundet 100 år. Type: Ark. Valør:14kr. Ett merke. 
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14/9. Personjubileer. Asbjørnsen og Moe + Knud Knudsen 200 år. Design: Enzo 
Finger.   Motiv ikke avklart. Type: Ark. 2 merker. Valør: 14kr og 15kr. 

12/11Posthorn. Design: Enzo Finger og Sverre Morken. Type: Offset. 
 Valør: 40 kr. 

12/11Riksantikvaren 100 år. Design: Inger Anfinsen. Motiv: Domkirkeodden på 
Hamar  Type: Ark. Valør: 15 kr. 

12/11Julefrimerker. Design: Illustrasjoner av Hans Normann Dahl. Motiv: 
JulType: Offset.  Valør: 40 kr. 

12/11 Posthorn. Design: Enzo Finger og Sverre Morken. Type: Hefte , 2 motiver. 
Valør: A – innland x2. 

 

Det kom flere innspill som Fasting tydelig viste han satte pris på. Som vanlig en 
ryddig gjennomgang på en måte som skaper en hyggelig atmosfære for gjensidig 
menings-utveksling. Vi håper tradisjonen kan opprettholdes fremtidige år. 

 

*** 

Formannen minnet om litteratur som klubben hadde for salg: «Dar kjem dampen» 
kr 299 og Krigs- og feltpostforeningen: Kr 395 

Kveldens Quizvinner: Bjørn Eirik Rasmussen 

Totalvinner av sesongens Quiz: Arne Thune-Larsen. 

Vi gratulerer vinneren.  

35 medl. var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2384 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 16. januar kl. 19.00. Ingen 
opptagelser, 1 anmeldelse. Han gjorde oppmerksom på at alle medlemmer får 
jubileumsboka gratis og at tilstedeværende som ikke hadde fått den kunne hente 
den i løpet av møtet. Lyn-auksjon.  Quiz.  

Kveldens tema: Auksjonsåret 2011. 

Foredragsholder: Ørn Grahm 

Grahm hadde samlet sine inntrykk fra auksjonsåret generelt og fra bransjen i 
følgende punkter: 

Generelt 

Bankfinans krisen er gått over i en statsfinans krise 

Tidvis relativt store svingninger i valuta 

Norske kronen har holdt seg relativt sterk 

Man kunne ha trodd at det ville bli billigere å kjøpe i utlandet, men det har det 
ikke i nevneverdig grad. 

Liten innvirkning på frimerkemarkedet, så langt 

Ser enkelte steder ut til å være mangel på godt materiale – salg av postkort, 
medaljer og mynter mv. 

Bransjen 

Mange auksjonsfirmaer selger svært ordinært materiale.  

Mange auksjonsfirmaer slurver med objekt-beskrivelsen når det gjelder 
sjeldenhets-grad mv.  

Mange auksjonsfirmaer slurver med objekt-beskrivelsen når det gjelder 
kvaliteten.  

Ødelegger ikke bare for firmaene det gjelder, men også hobbyen som helhet.  
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Kjøpere får aldri igjen sine penger – interessen forsvinner. 

Nedenfor gjengir referatet de auksjoner (auksjonsfirma/samlinger understreket) 
det ble vist bilder av objekter fra. Noen kommentarer i kursiv. 

Store samlinger 

"Leif Ericsson" – Island hos Postiljonen 
i mars og oktober.  

NB! Islandske skillingsbrev – sjeldent. 
Gikk for kr 266.000 og 217.200 kroner.  

Ubetalt brev Island-Danmark pålimt 
dansk 2 skilling for Fod-post(Stempel). 

 

Horst og Arnim Knapp del 2 og 3 – Køhler 
i mars og september 

Sachsen: Førstedagsbrev fra 1850 kr 
1.686.200, diverse brev til ulike 
destinasjoner,  

 

David Golden Hawaiis posthistorie – 
Robert Siegel mai. Ga 16,3 millioner 

Brev over-frankert med 1c. 
Omadressert brev m/ provisoriun kr 
512.450.  

Arvid Gulvik Lie Norge 1855-1883 – Germeten 

6-stripe m/»Dobbeltfot» på brev til Tyskland – kr206.500. Anbefalte Gulvik Lie’s 
bok:  

« Norway Classics 1855 – 1883» på det sterkeste. 
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Chartwell Collection Imperiet,  
Spink i London i juni 

Forventes å innbringe mere enn 
20 millioner pund over 9 salg 

Fem av disse i 2012 

Mauritius Two Pence kr 
9.174.850 (Kjøpt for £29000 i 
1972). 1910 – Kong Edward 
VII 

 « Tyrian plum» (ikke utgitt, destruert)  kr. 896.950.1902.Edvard VII – 1902 
m/overtrykk «BOARD OF EDUCATION» en av de mest sjeldne kr 1.793.100. 
Bermuda – Perots 1.utg. 1853 kr 969.275     og 2. utg. 1861 på brev kr 1.122.175.  

 

Moldau-samlingen Romania del 2 Corinphila september 

Boom på Romania. Høye priser på 
«Oksemerkene». 6 objekter solgt i 
intervallet  

kr 111. 000 – kr 462.000.  
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GUTE – Gustaf Johansson – 
NORGE Moldenhauer november 

Stpl 16-blokk 4 SKILL Våpen 
1863 kr 123900 og 4-bl. 8 sk. 
Oscar, letthengslet(3) postfr.(1) 
kr 159.300. 

 

Anatoly Karpov – Belgia – Feldman desember 

Sjakkspilleren!  Samler frimerker. Marg.-
blokker av 1. Leopold-utgave 1849 6-bl. av 10 
c  solgt for Kr 1.843.200 og 4-bl. av 20c for 
1.244.160. Congo – 10 fr.1898, omvendt bilde 
for kr 829.450.  

 

 

Frimerkesamling - Kina  

Hjemmemarkedet: Under Mao: 
Frimerkesamling "bannlyst". Tatt seg 
opp etter hans død 1976. Fra 
begynnelsen av 2000 har regjering og 
andre myndigheter sterkt oppmuntret til  
samling - interesse for nasjonal kultur 
og historie. Grunnskoler med lærere 
som oppmuntrer til samling.  

Minst to universiteter har særlig undervisning. 1/3 av all verdens samlere finnes i 
Kina (18 millioner) og mere enn 50.000 klubber. Store samlinger bygges opp 
(med mye penger) virker godt på rekrutteringen. 
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Spesielle objekter 

– Kina m.m. Cherrystone, 

Omvendte bilder1915 og 1941, omvendte overtrykk på 1923(1913) og 1925 
(1923) til enorme priser fra kr 680000 til kr 1.634.000. 

Sicilia – Dreyfus juni 

Sicilia 1859 – ½ grano ble trykket i gul farge. Fargefeil/prøvetrykk 2 kjente 
postbehandlede 

Brevklippet hos Dreyfus juni kr. 14.641.865. Den berømte svenske fargenyansen 
på 3 skilling banco slått!!!  

– India, Feldman våren 

Høye tilslag Tj.mrk. Gandhi 1948 (små opplag) 3 
laveste valører 338.500, 10 R for 1.129.825. 

– Sverige, Ambjörn Sparres (1826-1921) forslag, 
Postiljonen vår/høst 

Prøvetrykk – par av 2 skilling banco – det eneste 
eksisterende: kr 264.430. 

– Danmark, Feldman desember. 

Prisfall: For eksempel 4-bl. ustpl. 2 
Rigsbankskilling 2004: kr 2.421.550, 2011: 
kr 1.013.760 

og «fødselsattesten». Postiljonen 1999: kr 
2.700.000, 2011: 387.000.  
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– Russland, Spink – Samling "Agathon" november 

Nr. 1 og 3 utagget stemplet REVAL 20 april 1858 – eneste kjente Ca. kr. 
2.278.000 

 

Storauksjon Rapp i Wil. Salg 80 millioner kroner, mest filatelistiske 
samleobjekter 

1843 Genf feil klippet på brev 
med utførlig attest. Rapp gir 
likevel uttrykk for usikkerhet.  
kr. 297.550,-. Katalogverdi: 
kr 1.272.000. 

 

Vi takker for et foredrag med innlevelse som vanlig -  i håp om at tradisjonen kan 
fortsette  i fremtiden. 

*** 

Formannen: 

Katalogkomite for Norgeskatalogen: Peer-Christian Ånensen, Erik Olafsen og  

Kjell Åge Johansen. Alle tre gjenoppnevnt. 

Bytteforbindelse i Ukraina. Formannen har brev. 

To medlemmer har vært på alle møter: Bjørn Einar Smith og Bjørn Børke. 

Premie: Nordkapp I – ustemplet. 

Vinner av kveldens Quiz: Asle Tengs. 

34 medl. var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2385 

 

Da foredraget var avlyst, på grunn av sykdom, startet tillyst byttemøte kl. 18.00, 
med innlagt medlemsmøte. 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 30. januar kl. 19.00.  
1 opptagelse,  

2 anmeldelser. Onsdag 1. februar feirer Frimerketjenesten (tidligere 
Frimerkeluka) 75 år med et arrangement i deres lokaler i Schweigaardsgate 33B, 
2. etasje kl. 10 -14.30.  Lyn-auksjon – Vi takker Erik Strømsøe som tok 
auksjonariusjobben på sparket. Quiz utsatt da projektor og PC manglet. INFO 
kommer om ca. 1 mnd. Årets fellesreise går til Hamburg hvor det er utstilling 
28/9 – 30/9. Bl.a. ekskursjon til Leuchtturm fredag og arrangement lørdag kveld. 

Vanlig opplegg med at deltakerne ordner reise selv mens klubben bestiller hotell 
og sponser del av hotellutgiftene. Detaljer om turen kommer i neste INFO. 
Minnet om Grasrotandelen som gir 5% av innsatsen til klubben.  

Tønnes overrasket alle med å komme på møtet. Han fortalte om sykdommen som 
hadde tatt en vending som tillot at han kunne komme. Spontan applaus fra de 
frammøtte i glede over at han var tilbake.  

Formannen: Sommermøtet legges til Apotekmuseet på Folkemuseet 12. juni.  

Det er gjort en teknisk endring i forhold til hjemmesidene som blant annet gir nye 
muligheter til søk. Nærmere omtale kommer.   

24 medl. var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

  




