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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2012 

Kronprins Olav’s Ø 
 
Dette postkortet har jeg kjent til 
”hele mitt liv”. Det er sendt fra 
og stemplet Christianssund N 
24.april 1907 til Madrid. 
(Toringsstempel IIL, riktig 
frankert med 10 øre, NK 77.) 
Avsender er min onkel Carlos 
Schmedling som skriver på 
spansk til min mor, som da 
bodde i Spania             . 
 
Les mer på s. 5 

NordPosta Hamburg 2012 
26 forventningsfulle OFK medlemmer 
hadde meldt seg på til årets klubbtur til 
NordPosta i Hamburg. Vi ankom 
hotellet på forskjellig vis og var alle 
klar fredag morgen kl 08:30 for en 
omvisning hos Leuchtturm albumverlag  

Les mer på s. 8 
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Filateli til glede, men også 
til bekymring! 

Jeg har vel som svært mange andre, 
kjøpt og kjøpt inn, for så å legge det 
til side i påvente av en dag hvor jeg 
skal få tid til å bearbeide alt dette 
flotte materialet!  

Men hva i all verden skal jeg gjøre 
med alt sammen. Det ligger i bokser, 
esker og tidvis i hauger rundt 
omkring, og er vel heller mer til 
bekymring enn til glede. I hvert fall 
er jeg sikker på at min bedre halvdel 
mener det. 

Mitt mål blir derfor nå å komme i 
gang med å få montert det opp på 
albumark.   

En montert samling er jo litt enklere 
å vise til venner og kjente enn en 
kaotisk haug med frimerker og brev. 
Og det å la andre få ta en titt er vel 
egentlig det vi ønsker, eller...? 

..men montering blir fort et 
uoverkommelig fjell for mange av 
oss. Er man en møysommelig 
målrettet og hardt arbeidende 
systematiker, kan man sikkert gi seg 
i kast med å montere Kina gjennom 
de siste 150 år. For alle oss andre 
som både mangler utholdenhet og 
nødvendig konsentrasjon blir en slik 
tanke skremmende, og resultatet blir 
fort at man glir tilbake til apatien 
igjen. 

For å gjøre fjellet litt mindre har jeg 
nå bestemt meg for å begynne med 
en liten temasamling på 16 
albumark. Det er i hvert fall en 
overkommelig måte i å komme i 
gang på. 

Hva med å sette seg et tilsvarende 
mål, og kanskje også vise en liten 
montert samling på klubbutstillingen 
til våren? 

Så alle samlervenner som er i 
samme båt som meg – rydd i skuffer 
og skap, og lykke til med montering 
....mens vi venter på at vinteren skal 
komme!           . 
 
Bjørn Schøyen, redaktør 

  Merk Fristen for 
kontingentinnbetaling for 

2013 er satt til 15. desember 
2012. 

 
Årsaken er at OFK må betale 

Forbundskontingent for det antall 
medlemmer som står registrert på 

nyåret og vi vil helst slippe å betale 
for medlemmer som ikke betaler 

kontingent. 
 

Vær snill å betal innen fristen så vi 
sparer merarbeid og eventuelt 

merkostnader ved ifm. purringer. 
 

Om du mot formodning ikke ønsker å 
fortsette ditt medlemskap i OFK i 
2013, ber vi deg gi beskjed så fort 

som mulig. 
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Meld deg på OFKs julebord 2012 ! 

 
Det tradisjonelle julemøtet i OFK avholdes på RICA Hotel Oslo, lørdag   
8. desember. Hotellet er rett over gaten for Byporten shoppingsenter, og 
ligger dermed sentralt til for kollektivtransport, både tog, buss, trikk og 
bane.  
 
Vi får hele restaurant ”Bjørvigen” til disposisjon. Det serveres tradisjonell 
varm julemat som ribbe, pølse og medisterkaker, pinnekjøtt, helstekt 
entrecote og lutefisk på forespørsel. I tillegg til dette er det kalde retter som 
røkt laks, kakao og chili laks, varmrøkt ørret, fisketerrin, tre typer sild, 
krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler, assorterte skjell, glassert 
juleskinke, roastbeef, pate, sylte, lammerull, og div. salater. Til slutt 
serveres en stor dessertbuffe. Det er lovet god oppdekning!  
 
Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler. 
 
Klubben subsidierer som vanlig, og egenandelen blir også i år kr.250 pr. 
person, ekskl. drikke til maten.  
 
Vi møtes kl.19.00 til en aperitiff. Presis kl.19.30 gå vi til bords.  
 
Meld deg på i dag! Send inn en giro med kr.250 pr. deltager til  
Konto 0532 27 40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7, 
1405 Langhus) innen 30. November. 
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Kronprins Olav’s Ø 

Av Erling Solem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette postkortet har jeg kjent til ”hele mitt liv”. Det er sendt fra og 
stemplet Christianssund N 24.april 1907 til Madrid. (Toringsstempel IIL, 
riktig frankert med 10 øre, NK 77.) Avsender er min onkel Carlos 
Schmedling som skriver på spansk til min mor, som da bodde i Spania. 

Navnet ”Kronprins 
Olav’s Ø” fremgår 
ikke av nåtidens kart, 
kanskje har det aldri 
”stått på kartet”. Øya 
ble imidlertid 
beskrevet i Kjell 
Arnljot Wig’s bok 
Kongen ser tilbake.  
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Øya er på ca 17 mål og ligger ved Godøysund i Bjørnafjorden sydøst for 
Bergen med Hardangerfjorden og Folgefonna bak. Den ble i sin tid, 
sammen med en naboøy, kjøpt av en velstående engelskmann, Mr. John 
Musgrove.  Han bygde seg et stort og svært spesielt hus på øya. Her 
gjengis bilde fra Wigs bok.   

 

Etter at de hadde bodd på øya i knapt 15 år overlot han den til 
stebarnebarnet Ada. Da den engelske prinsesse Maud ble dronning av 
Norge i 1905, ble Miss Ada Musgrove Solstraaleø så begeistret at hun 
skrev til dronning Maud og spurte om hun fikk skjenke eiendommen til 
lille kronprins Olav. Dronningen ga sitt samtykke. Det formelle ble overlatt 
til Fridtjof Nansen som på den tiden (1906-08) var norsk sendemann i 
London. Øya hadde hatt navnet Olderholmen men Musgrove kalte den 
”Solstråleøen” og navnet ble fra 1906 ”Kronprins Olav’s Ø”. Mitt kort må 
derfor være trykt og satt i salg i 1906-07. 

Underveis med ”Mira” etter kroningen i Trondhjem besøkte kongeparet 
øya og møtte Ada og John Musgrove og fikk skjøtet.  Det var deretter langt 
mellom besøkene. Da kronprins Olav etter mange år besøkte øya i 
forbindelse med en landsregatta i Stavanger, viste det seg at det store huset 
var så forfallent at det ble bestemt at det måtte rives. 
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På den gamle grunnmuren fikk kronprinsen i 1927 satt opp en 
tømmerhytte. Da Bergen Seilforening en del år senere hadde 
jubileumsregatta, ble det også tid for besøk på øya. Under intervjuene Kjell 
Arnljot Wig hadde på slottet før boken Kongen ser tilbake, fortalte kongen 
at han hadde brukt hytta kun en gang. Hytta ble i 1947 solgt til og senere 
flyttet til Godøysund Fjordhotell. Under krigen lå kronprins Olavs båt 
”Norna IV” trygt forvart i naustet som fortsatt står.  

Øyas kongelige historie endte med at Kong Harald under sin signingsferd 
donerte øya til Tysnes kommune. Øya er i dag et mye brukt utfluktsmål og 
har egen venneforening. 

Hvis noen undrer på hva som står på kartet, så finnes den under navnet 
”Solstråleøya”. Kartutsnittet er gjengitt fra Kartverkets åpne hjemmeside.  

 

 
© Kartverket. 
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NordPosta Hamburg 2012  
Av Jan Henrik Fjære 

 

 

 

26 forventningsfulle OFK medlemmer hadde meldt seg på til årets klubbtur til 
NordPosta i Hamburg. Vi ankom hotellet på forskjellig vis og var alle klar fredag 
morgen kl 08:30 for en omvisning hos Leuchtturm albumverlag  

Leuchtturm har røtter så langt tilbake 
som til 1917, gjennom oppkjøp av 
KABE på 90 tallet. Etter en reetablering 
i 1948 etter 2ndre verdenskrig fortsatte 
selskapet å ekspandere med en større 
satsning i 1990 årene hvor den 
internasjonale delen begynte å skyte 
fart.  

Axel og Max Sturken er 
fjerdegenerasjon som leder dette 
tradisjonsrike Hanseatiske selskap i dag. 
Selskapet er bygget opp rundt 
prinsipper om inngående erfaring fra 
produksjon av filatelistiske produkter og 
med et høyt kvalitetskrav til alle som 
arbeider i selskapet. Mange av 
produktene produseres etter samme 
prinsipper i dag som for mange år siden.            

 

 

Dagens produksjonslokaler rett utenfor 
Hamburg er nok noe mere moderne og  
effektive. 

http://www.leuchtturm1917.com/sites/default/files/bilder500x500/gebaeude.jpg
http://www.leuchtturm1917.com/sites/default/files/bilder500x500/gebaeude.jpg
http://www.leuchtturm1917.com/sites/default/files/bilder500x500/gebaeude.jpg
http://www.leuchtturm1917.com/sites/default/files/bilder500x500/gebaeude.jpg
http://www.leuchtturm1917.com/sites/default/files/bilder500x500/gebaeude.jpg
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Hos Leuchtturm ble vi mottatt med åpne armer og hele besøket var gjennomsyret 
av det gode forholdet mellom Tyskland og Norge mht filateli og dets nærliggende 
områder. Markedssjef for de nodiske land, Martin Sellschopp og hans kollega, 
ledet oss igjennom bedriften med detaljrik innføring i de enkelte arbeidsprosesser. 

Den grafiske avdelingen er første 
steg i prosessen for å sette opp 
trykkorignaler for nye årsark til 
album. Hovedredaktør Klaus 
Finthe ga oss en gjenomgang av 
prosessen som normalt starter i 
september og varer frem til ca 
mars neste år og basserer seg på 
de enkelte lands hovedkataloger, 
f. eks. Norgeskatalogen for 
Norge. 

 

Omvisningen førte oss videre gjennom fabrikklokalene hvor en detaljert 
presentasjon av produksjonsprosessen både for innstikksbøker, albumark og 
andre filateliprodukter ble vist.  

Samtlige deltagere ga uttrykk 
for stor overraskelse over 
hvor mye manuelt arbeid som 
fortsatt lå til grunn i 
produksjonsprosessen fra 
sammenliming av kartong, 
påsetting av lommer, liming, 
kutting, påsetting av omslag, 
hele tiden med manuell 
kontroll av delprosessene for 
å sikre et optimalt 
ferdigprodukt.  

Klaus Flinthe, hovedredaktør 

En interessert gruppe filatelister 
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Spesielt overraskende var at de fleste lands albumark med lommer ble manuelt 
behandlet ved påliming av lommene. For noen få land, deriblant Norge hadde 
forlaget utviklet en egen mal som ble brukt ved automatisk fremstilling av enkelte 
ark. 

Vi har nå etter dette besøket fått en langt bedre forståelse for hvor mye 
planlegging og manuelt arbeid som ligger bak produksjonen av mange tusen 
forskjellige filateliprodukter og ikke minst forståelse for hvorfor produktene 
holder et slikt kostnadsnivå som vi er kjent med. 

Leuchtturm er et stort konsern hvor de også produserer samleprodukter for nesten 
ethvert mulig samleområde. En egen rikholdig katalog over disse produktene viste 
mange særegne samleområder som vi i Norge ikke til daglig omgås. Selskapet er 
også en betydelig produsent av årsalmanakker, kalendre og tilliggende produkter 
for den generelle industrien og for private. En annen viktig del av selskapet er 
også en rikholdig postordrekatalog med alt hva enhver kan tenke seg, dette 
organisert som et eget selskap med egen logo.  

 

For å kunne betjene markedet med alle disse 
forskjellige produktene ble vi også vist inn til 
et større automatisert varelager med flere 
titusener paller med produkter, alt fra råvarer 
til ferdige salgsprodukter. De opplyste at hver 
dag går det fire store containere med bestilte 
varer til kunder over hele verden. Spesielt var 
Leuchtturm stolt over å kunne vise frem et 
restlager i kjelleren med albumark for nær alle 
land. Her er det mulig å bestille nye enkeltark 
til et album dersom ark blir tilsmusset eller 
ødelagt. 

Etter omvisningen ble vi høflig vist inn i kantinen hvor vi ble traktert med lunsj 
og utlevering av bestillte varer. I tillegg fikk alle deltakere blandt annet sin egen 
årsalmanakk med eget navn påtrykket. 

 

Varelager for tilleggsark til 
album 



11 
 

Etter lunsj bar ferden tilbake til hotellet 
for avlevering av varer og så videre til 
utstillingsområdet og åpningen av 
Nordposta Hamburg 2012 i Hamburger 
Turnershaft Halle, Sport- und 
Freizeitzentrum HT16. 

Utstillingshallen var realtivt liten, men 
ga god plass til samtlige 44 eksponater, 
handlere og postadministrasjoner.  

Åpningsdagen bar preg av OFK’s store deltagergruppe og med våre interesser ble 
det full aktivitet rundt omkring i hallen. OFK var representert med 5 samlinger, 
der resultatene ble som følger: 

Knut Fr Knutzen Zwei ersten Ausgaben Norwegen (Nr 
1 und Oscar) 

89 poeng Gull 
Ærespris 

Odd Arve Kvinnesland Seepost Hamburg-Helgoland und die 
Schiffe 1904-1939 

77 poeng Gull 

Arne Thune Larsen Transitstempeln benutzt in 
Deutschland auf Post zwischen 
Norwegen und Frankreich 1744 - 
1874 

84 poeng Gull 
Ærespris 

Frank Gilberg Fredersdorf (bei Berlin) 82 poeng Gull 
Ivar Sundsbø Abgebrochene Luftpost and Ihre 

Postwege 
87 poeng Gull 

Ærespris 
 
Det bør også nevnes at det var 12 juniorsamlinger som ble presentert, et nivå som 
vi bare kan drømme om i Norge! 

Utstillingen ble åpnet av 
utstillingsleder Dieter Stephan, 
sammen med sjef for dommerne 
Rudiger Martienss, formann i 
filatelistisforbundet avd Nordtyskland 
og Politistabsjef i Hamburg. 

 

 

Utstillingshallen i HT16 

Bjørn Muggerud takker for invitasjon 
til utstilling 
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Private førstedagsbrev 
Av Egil Thomassen 

Mange har vel samlet på førstedagsbrev, selv om det har pågått i det skjulte. 
Tidligere solgte flere firmaer og organisasjoner, for eksempel Sanitetsforeningen 
og Nasjonalforeningen, Norsk Filatelistisk Tidsskrift, Bergens Filatelist-Klub, 
FRI-ME-CO og andre gilde konvolutter for utgivelsesdagen. I dag er vel bare PFT 
tilbake.  

Frithjof Stoud Platou var medlem nr. 719 i OFK, innmeldt 4. januar 1943. For å 
sitere Store Norske Leksikon: ”Med en sjelden kombinasjon av kompetanse i 
arkitektur og økonomi ble Frithjof Stoud Platou kjent som en arkitekt med 
forretningssans. Hans fornavn ble snart etter at han startet egen praksis 1930, 
forkortet til initialene FS –”. Arkitektkontoret lå på toppen av Rådhusgt. 23, og i 
etasjene under hadde hans bror skipsmegleren R.S.Platou sine kontorer. (Medlem 
nr. 713, 21. desember 1942).  

FS hadde som samleområder klassisk England 
og den britiske kronkolonien Hong Kong. I 
1966 ansatte han en medarbeider som også 
samlet på frimerker, om enn på et lavere nivå. 
Det ble allikevel et godt samarbeid, og i 1972 
foreslo medarbeideren at firmaet som et PR-
tiltak skulle sende førstedagsbrev til sine 
forretningsforbindelser. Et ”særstempel” ble 
utarbeidet, og med NK 700-02 ble de første 
brevene sendt ut 15. november 1972.  

Selv om medarbeideren sluttet tidlig i 1975, 
fortsatte F.S.Platou A.S å sende ut sine 
førstedagsbrev til utgangen av 1979. Siste 
utgave var NK 854-56, 22. november 1979. 
Med ca. 30 brev hver gang ble det etter syv 
år et stort antall private førstedagsbrev. 
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Husk klubbkonkurranse mandag 4. mars 2013 
 En uhøytidelig, ikke-jurybedømt konkurranse 
 Møtedeltagerne den dagen stemmer på det eksponatet de liker 

best og avgjør dermed hvilket eksponat som vinner. 
 Vi oppfordrer medlemmene til å lage et en-rammes eksponat. 
 Du kan stille ut færre ark, men minimum fire A4 ark.  
 Arkene kan ikke ha deltatt i en konkurranse tidligere. 
 Arkene bør være i plastlommer av hensyn til det som stilles 

ut. 
 Vis oss hva du synes er morsomt å samle på. 
 Du kan blande postkort og frimerker,  
 vise kun postkort,  
 eller bare frimerker  

 

Hva kan stilles ut? 

Hva med Norvegiana, eller svenske poststempler med motiv? 

 

 

 

 

 

 

(Fransk Narvikmerke)                (Hvorfor har disse byene valgt dette motivet?) 

 

Kan Norske frimerkeutgivelser i 1913 være noe? 
Neppe da det ble ikke utgitt noen hovednummer det året. 
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Bedre egnet er frimerker eller brev stemplet en bestemt dato, f.eks. fødselsdagen 
din. 

Frimerkeutgivelser det året du ble født, i Norge eller kanskje hele verden? 

Eller hva med et motiveksponat? 

           Eventyr på frimerker.                                    Teddybjørner 
 
 
 
 
 
 
 
Tegneseriefigurer                  Barnebøker                     eller f.eks  Botanikk 

 

 

 
Katalogsamling på fortrykksark 

 

 

 

 

 

Eller egenproduserte ark, bare fantasien setter grenser. 

Lykke til!  
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Hørt om QR koder? 
 

Kanskje ikke, men du har definitivt sett 
dem rundt om kring. Nå har OFK laget sin 
egen kode! 

Koden er ikke vrien og tar deg rett og slett 
til OFKs hjemmeside dersom en skanner 
koden med en smarttelefon. Du oppfordres 
selvsagt til å sende koden videre til 
bekjente og venner. Skader ikke med litt 
promotion og reklame for OFK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttesøndag på Schafteløkken 
27 Januar 2013 

 
Klokken 11:00-16:00 er det åpen byttesøndag.  

 
Her kan du få tips før årets klubbkonkurranse. 

 
Vi setter av et eget rom for veiledning til montering ved hjelp av PC. 
Det vil bli demonstrert hvordan man kan bruke Word og Powerpoint 
ved montering av samlinger. Om du tar med en egen PC vil du kunne 

praktisere selv.  
 

Det er muligheter til å spørre eksperter innen mange ulike felt feks om 
bestemmelse av posthornutgavene.  

 
Det blir og server kaffe og småkaker. 
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Referat møte nr. 2391 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 7. mai kl. 19.00. 1 opptagelse.  

Ingen anmeldelser. Quiz. Lyn - auksjon. 

Kveldens foredragsholder: Ivar Sundsbø 

Tema: Annerledes luftpost  

Ikke «Avbrutt luftpost» slik det står i INFO nr. 2 – gule sider. Tittel på foredraget ble 
endret ved møtets start. Samlingen omfattet luftpost fra tidsrommet 1929 – 1945 hvor 
posten ble bragt ved en kombinasjon mellom luft- og overflatetransport. Engelsk tittel: 
“INTERRUPTED AIR MAIL.  Combination of air and surface transport of mail. 
FORWARDED AIR MAIL. Combination of air and surface transport of mail.”  

Han kommenterte først 

” FORMÅLET med samlingen: 

 Vise kommersiell luftpost fra A til C via 
B. 

 Vise utvikling av internasjonale rutenett 
 Hvilke selskaper som sto for transporten 
 Hvilke ruter som ble benyttet 
 Hvorfor via B og deretter som 

overflatepost 
 Takstene fra hele verden til hele verden 
 Stumme annulleringer av luftposten i overgangen til overflatepost (Jernbane eller 

skip) 
 Kun unntaksvis 1. flyginger 
 Omlegging av ruter i krisetider (WW II) 
 Sensur og tilleggsopplysninger (Åpning av ruter – samarbeid mellom selskaper)” 

og punkter som anga  

”UTFORDRINGER ( mange og krevende!!!! ): 

 Ingen hadde gjort det før 
 Hvordan i all verden skulle jeg 

skaffe opplysningene til veie -  
portotakster med luftposttillegg fra 
hele verden til hele verden i tiden 
1929 – 1945??  

 Vanskelig å skaffe materiale. 
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 Hvordan strukturere dette slik at det ble «spiselig» for en jury 
 Ønsker primært å fokusere på hvor stumme annulleringer av luftpost ble gjort. 
 Samtidig også fokusering på ”Minor air mail markings ”(Postale eller fra 

avsender)” 
Han viste så 6 objekter med ” Minor air mail markings ”   

Noen andre momenter i forhold til arbeidet med samlingen: 

”HVORDAN STRUKTURERE SAMLINGEN? 

 Imperials rute til Karachi (1929) – 
Delhi (1930)- Calcutta (1933) – 
Singapore (1934)- Brisbane (1935) 

 Imperials rute på Afrika 1931 – 32 
 Air Orient (Air France 1933) til 

Indochina 
 CGA / Aeropostale til Marokko/ Vest-

Afrika/ Sør-Amerika(1930) 
 KLM til Nederlandsk India ( Fra 1928) 
 DLH via Marseille og Spania til Afrika/ Sør-Amerika 
 PANAM-ruter på Sør- og Mellom-Amerika 
 Atlanterhavsrutene 
 Stillehavsrutene 
 Quantas i Austral-Asia. 

 
TA MED SAMARBEIDSPARTNERE 

 Intereuropeiske ruter 
 Selskaper i Sør-Amerika 
 Feeder Service Eks. Afrika/ 

Hong Kong 
 Omlegginger- Transafrikanske 

Reserve 
 Horse-Shoe 
 Forutsetningen er at brev har annullering av luftpost i overgang til 

overflatepost. 
 

INNDELING KRONOLOGISK 

 Perioden 1929 – 1935 (inntil PANAM’s Stillehavsrute) 
 Perioden 1935 – 1939 (inntil Atlanterhavsruten kom i gang) 
 Perioden 1939 – 1945 (inkl. forberedelser til WWII og gjennom hele krigen) 
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Kart over rutene ble vist. Annulleringsstemplene av luftpost var særegne for hver terminal 
- hver terminal kunne ha flere forskjellige. Noen eksempler: To eller flere parallelle linje-
stykker i ulik farge, tykkelse og avstand mellom (London, Karachi, Hong Kong, 
Singapore, New York, Paris – uvanlig linjestykkene henger sammen i den ene enden, 
Batavia- stripene omsluttet av rektangel), par av slike i 90 graders kryss (Bombay), 
diagonalkryss (Brindisi, Calcutta, Leipzig, Budapest, Marseille), diagonalkryss i 
rektangel(Brindisi), Firkant med tekst(Bombay), to kryss (Strasbourg). Det ble vist en 
rekke objekter med forklaring av brevenes «reise» langs de ulike rutene med et 
konglomerat av ulike omstendigheter som eksempelvis: båt før fly, førsteflygning, 
forsøksflygninger, over-frankert, underfrankert men likevel flybåret, omadressert, 
luftpostannulleringer på feil terminal m.m.. Sundsbø avsluttet med et sensurert brev sendt 
7. juni 1940, fra Morogoro i Tanzania til Sveits, som fulgte en meget kronglet rute. 

Det er ikke vanskelig å forstå, at det er litt av et detektivarbeid som ligger bak 
bestemmelsen av ruten objektene har fulgt, med så mange parametere som stadig endres. 
Vi takker for en velregissert og pedagogisk fremstilling av et, ikke lett tilgjengelig, 
spennende område.  

Eventuelt  

-INFO kanskje i hende til neste møte. 

-12.-14. okt. «Sørland 12». Nasjonal utstilling i Kristiansand  

-Regional utstilling i Farsund hadde hele 4 nye utstillere!! En av dem platet opp Nk35 en 
annen med tema sykepleie fikk hele 72p.  

-Knut Fredrik Knutzen: Onsdag 12. sept. kl. 18.00 - Tilbud om omvisning i bunkers under 
skolen bygget i 1940. Et slags museum som beskriver krigen i Oslo. Maks. 20 deltagere. 
Påmelding på møtene f.o.m. neste møte.  

-Tore Berg: 15. juni – nytt frimerke – Glassblåser. Signering på Hadeland glassverk. 

-18. mai: Norsk flyvning 100 år. Markeringer – Kjeller og Kjevik. 

-Husk Samlermessen i Bø i slutten av juni! 

Kveldens Quiz-vinner: Ivar Sundsbø 7p!! 

30 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2392 

Nestformannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 21. mai kl. 19.00. Ingen 
opptagelser, ingen anmeldelser. Minner om påmeldingsfrister til Sommermøtet - 24/5 og 
Hamburgturen – 21/6. Quiz. Lyn - auksjon. 

Kveldens foredragsholder: Finn Måge 

Tema: Ei reise i Hardanger for 100 år sidan fortalt gjennom digitaliserte postkort. 

Viste kort: 

- Hjølmadalen i Eidsfjord og Bratlandsdalen mellom Røldal og Suldal, med kommentaren: 
«Tidlegare reisande, vitskapsfolk, oppdagarar og eventyrarar meinte at det var djevelen 
sjølv som hadde gravd ut det opprivne og grufulle landskapet». 

- Jakta Agnes bygd i Rosendal i 1874.  

- Dampbåt på fjorden utenfor Ullensvang 
kirke med Folgefonna i bakgrunnen.  

- «Reiseaktiviteten auka når dampbåten kom. 
Det var mange sommarturistar. ’Vikingen’ 
ved Oma 1914».  

- Nå i Ullensvang med dampbåt og frammøtte på kaia.  

- «Granvin eller Eide var eit knutepunkt. Eide låg ved fjorden, og der var vegkontakt til 
Voss og vidare til Gudvangen i Sogn. Båtene’Folgefonden’og’Vikingen’». 

- «På hamna i Odda var alltid båtar. 
Mange var innom Odda. Direktebåtar frå 
utlandet».                          

- «Dampen ved kai i Vik i Eidfjord. 

- «Naustrekka der Espe fruktlager i 
Ullensvang seinare kom. Kort ca. 1910 
(Torstein Lofthus). 

- «Rutebåten ”Hardingen” mellom tyske kryssarar. Tyske krigsskip var vanlege og 
vennlege. 1913 eller 1914  
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- «Norheimsund var eit knutepunkt. Hotellet er på plass i 1905. Første stad Keisar 
Wilhelm steig i land» allerede i 1889.  

- Turistmål: Steinsdalsfossen i Kvam – 1904. Fossen i Skjervet mellom Voss og Granvin. 
«Fossen i Skjervet med si fine kvelvingsbru. Her var uframkomeleg før ridevegen kom ca. 
1840. Kort fra1905. Tokagjelet (ferdig 1909) var ein av dei spennande vegane til 
Hardanger. Mellom Bergen og Norheimsund». 

- Granvin: Vei langs vatnet mot Voss, gården Espeland med hellelagte tak på veien til 
Ulvik. 

- Eidfjord: Vei (kom 1881) ved E.-vannet mot øvre E. Vei E.-Vøringsfossen. Vør.fossen 
1905 vist. Reiser til Hallingdal gikk over E. – vannet med båt (sommer), på isen (vinter), 
holdt seg hjemme (høst/vår). 

- På veien Odda – Haukeli: 
Seljestadjuvet, Austmanalia, Røldal. 

- Ulvik: Brakanes hotell. Tettstedet 
sett fra fjorden i mellomkrigstiden. 25. 
april 1940 ble alt skutt i brann. Tyske 
krigsskip i Ulvik i 1913 eller 1914. 

Utne: Utne hotel med tradisjon fra 
1722. Utne lå sentralt for båttrafikken. 

-Odda: «Hotel Hardanger. Byrja som Monsens Hotel med fire breie senger i 1860. Etter 
brannen i 1895 var der 110 rom, 170 senger». Grand hotel. Tyskerne tok inn på Grand og 
engelskmenn på Hardanger. Jordals hotel, 1905.  

Hotellene ga arbeidsplasser for kvinner! 

-En annen god inntektskilde var 
skyssing med hest: «Skyssmann Jakob 
Skare Odda 1908. Langs Eidfjordvatnet 
(Vei ferdig i 1891 og til Fossli over 
Vøringsfossen i 1915). Keisar Wilhelm 
var i Odda årleg frå 1889 til 1914. 
Minneplata etter von Hahnke i 
fjellveggen. 
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Dalen sørover frå Odda var fossenes dal. Låtefoss 
(1905) var mest kjent og det store turistmålet.1905. 
Hesteskyssar ved Låtefossen. På gode dagar var 
behov for opptil 150 vogner. Hildalsfoss eller Vefoss 
mellom Odda og Låtefossen var også kjend 1907 / 
1908 

Espelandsfossen tett ved Låtefossen var også verd å 
få med seg. Til Skjeggedals-fossen var ein lang 
dagsmarsj frå Odda. Først båt til Tyssedal, så 
klatring til Skjeggedalen, så båt innover vatnet. DNT 
bygde rideveg i 1897-1902. Foto ca. 1900.  

- Folgefonna: Buarbreen, ein arm av Folgefonna, var ein stor attraksjon. Vegen gjekk 
forbi Jordal og her var ridehestar og berarar. 1906. Buarbreen med brefallet.1902 og 1919. 
Ein arm av Folgefonna. Turen over Folgefonna var lang og hard, men populær. Turistar i 
brekanten ved Folgefonna. 1905. Oppe på sjølve Folgefonna blei turistar transportert med 
hest og slede. 1903. 

Tyssefaldene kraftanlegg kom ca 1906. Så 
kom industrien i Odda med fabrikkrøyk og 
støv, og turismen gjekk sterkt tilbake. Odda 
sentrum, røykfylt og nedstøva. Ca 1915. 
Odda med turistbåter og krigsskip på hamna 
i 1914. Første verdskrigen sette stoppar for 
turismen. 

Bergensbanen førde til mindre 
gjennomgangstrafikk via Odda over 
Haukelifjell og austover 

Så kom automobilen, og så var det slutt på 
den gamle tida. 

 

*** 

Eventuelt 

Eivind Dahle: Påminnelser om messer i Bø  siste helg i juli og Ørje  30. juni.    
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Kveldens Quiz-vinner: Marius Gabrielsen – 6p. 

TOTAL QUIZVINNER: TRYGGVE JOHANSEN. 

Vi gratulerer! 

36 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

 

 

Referat møte nr. 2394 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 3. september 2012 kl. 19.00. Ingen 
opptagelser. 3 anmeldelser. Formannen informerte om Tønnes Ore sin bortgang. Quiz. 
Lyn - auksjon. 

Kveldens tema: Presentasjon av den helt ferske Norgeskatalogen 2013.   

Presentasjon: Norgeskatalogkomiteen v/Erik Olafsen.  

65. utgave av katalogen. Forsiden prydes av et ark fra 
prestisjeheftet utgitt i 2012 (se s. 302 med merknad 
nederst). Det er viktig å lese forordet. Her kommer blant 
annet en vurdering av prisutviklingen. Kjøpekraften er bra. 
Pene stempler og brev går bra.  Folk vil ha bedre stempler i 
samlingene sine i større grad enn tidligere. De gule 
frimerkeheftene har gått opp i pris. Komiteen overvåker 
prisutviklingen ved auksjoner i samarbeid med andre 
filatelister innen deres spesialfelter. Det er også viktig å 
merke seg nummerendringer de siste årene s. 6. Ved å bla 
opp på endringene vil du, for eksempel, raskt få med deg 
eksempelvis nye varianter, at det nå er med nye papirtyper 
på 5kr og 7 kr posthorn m.m. 



27 
 

 Ny artikkel: Schweizer-stemplene 1889 – 1930. Omfatter Schweizer-stemplene med 
latinsk månedsangivelse (Romertall). Katalogisering med sjeldenhetsgradering, fylker og 
brukstid. Artikkelen spenner over 73 sider med totalt 5811 ulike stempler i tabellene. 
Oversikt over tidligere spesialartikler står s.28 rett foran Nk1. Årgangstabellene og 
«Oversikt tryknings-datoer: Bruksmerker 1997 – 2012» er oppdatert. Det bemerkes at A-
post skifter fort verdi. Merk også fargekodingen med beskrivelse av forskjellige 
papirtyper ved ny farge. 

Komiteen overvåker trykkingen – blant annet ser de på fargekvaliteten.  

Kommentarer fra forsamlingen: 

Hvorfor er en del varianter og diamanttagging tatt ut? Hvorfor ikke innsparing ved bruk 
av tynnere papir? Kan portotakst-tabellene omarbeides og gjøres lettere tilgjengelig? 

Olafsen takket for innspillene som ville bli vurdert i arbeidet med neste katalog. Han 
oppfordret til å gi tilbakemeldinger til komiteen på skrivefeil eller annet. 

Formannen takket komiteen for det omfattende arbeidet de hadde lagt ned, med et resultat 
klubben har god grunn til å være stolt av.   

*** 

Eventuelt  

-INFO kommer forhåpentligvis før helgen. 

-Monteringskurs. Ingen har vist interesse til nå.  

-Knut Fredrik Knutzen: 17. okt. kl. 18.00 - Tilbud om omvisning i bunkers under 
«Handelsgym» bygget i 1940. Et slags museum som beskriver krigen i Oslo. Maks. 20 
deltagere. Påmelding på møtene.  

-Kjell Åge Johansen: Merk link på hjemmesiden til «Global philatelistic libraries» 

Han fortalte også fra besøk på utstilling i Sacramento, California. 

Kveldens Quiz-vinner: Lars Erik L. Nilsen 6p. 

44 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2395 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 17. september kl. 19.00. 3 opptagelser, 
1 anmeldelse. Thore Habberstad selger den ferske Norgeskatalogen til medlemspris kr 310 
på møter og auksjoner. Quiz. Lynauksjon. 

Foredragsholder: Svein Robberstad. 

Kveldens tema: Samler og gnager – en postkortsamlers bekjennelser. 

Hans foredrag var delt i to: 

1. Masse humor/ironi/selvironi relatert til samleren hvor blant annet de 7 dødssynder ble 
transformert over i samlerens verden. Det skapte en slik stemning i salen at Robberstad, 
etter forespørsel, sa seg villig til å formidle denne delen til et større publikum, ved et 
innlegg i INFO. 

2. Friluftsliv anno 1915. Hytte-
romantikk. Robberstad viste 24 kort 
plassert i en bestemt rekkefølge slik 
at han kunne lage en fortelling basert 
på kortenes motiv. Han gjorde dette 
ved å gjengi en tenkt 
kommunikasjon mellom aktørene på 
kortene. 

Vi takker Robberstad for en annerledes aften vi satte stor pris på. 

*** 

Eventuelt 

Formannen: Husk å melde deg på omvisning, v/ skoleinspektør Emil Didrichsen 17. okt. 
kl. 18.00, i bunkers under «Handelsgym» bygget i 1940. Et slags museum som beskriver 
krigen i Oslo. Maks. 20 deltagere. Påmelding til Knut Fr. Knutzen   

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen. 

36 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2396 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 1. oktober kl. 19.00. 1 opptagelse, 2 
anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Foredragsholder: Svein Haftor Andersen. 

Kveldens tema: Norske styrker i Afghanistan og feltposten 

Andersen startet med å fortelle om Afghanistan. 

Areal 650.000 km2 (=2xNorge). Grense mot 7 land. Består av 32 provinser. Grensen mot 
Pakistan deler en stamme i to. Henholdsvis 6 og 7 millioner på hver side. 

Landet ligger veldig høyt (Svært liten andel under 500 m) og deles i to av en høy 
fjellkjede. Mye fjell og ørken og lite dyrkbar mark. 67 % arbeider innen jordbruk – 6 % av 
arealet kan brukes til jordbruk, 80 % er beitemark. Dyrking av valmuer ga betydelige 
inntekter. Foredling til narkotiske stoffer skjedde utenlands. Noen kameler tilsynelatende 
uten mennesker i nærheten betydde gjerne at de ventet på en forsendelse. Snøfullt i nord 
og ørken i sør. Det kunne til tider være ganske kaldt i nordområder. Halve buskapen 
kunne gå med i en streng kuldeperiode. Også gamle og barn var utsatt (Bodde i 
jordhytter/huler). 

Mest nedbør i fjellene, ca. 350 mm i året  
(Oslo, 700-1100 mm). Dette ga det 
vesentlige vannreservoaret. Han opplevde 
+61oC. Da var det umulig å oppholde seg 
utendørs. Det var dog vind hele tiden som 
hjalp mot heten. Skrøpelig veinett for 
bilferdsel. Til tider kraftige sandstormer slik 
at det nærmest ikke var sikt i det hele tatt – 
få muligheter til bilferdsel.. Antageligvis 34 
- 36 millioner innbyggere. 99 % muslimer– 
vesentlig Sunni-muslimer. Mange språk. 
Gjennomgikk den moderne historien ut fra 
følgende inndeling: 

•Des 1979 – Sovjetunionen invaderer •1988-89 – Sovjetunionen trekker seg ut 
•Kommunistisk styre frem til 1992 – Najibullah •Mujahedin splittes og det oppstår 
borgerkrig – ingen sentral styring – kaos og anarki. •Mullah Omar 1994 – pastunske 
religiøse elever begynner å ta kontroll på landet, etablerer seg meget raskt i Sør. Mottar 
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støtte fra Pakistan og tar kontroll på landet – 90 % i 2000. •I nord etableres det en 
sammensetning som prøver å bekjempe/stå i mot Taliban. Samtidig blir Taliban mer 
isolert, både lokalt og internasjonalt. 

•11 sept. 2001 og USA invaderer Afghanistan den 06 okt. 2001 samtidig som de støtte 
Nord-Alliansen. Taliban må trekke seg ut fra de fleste områder. •Ved Bonn traktaten i 
2002 blir den amerikanske ledede styrken i Afghanistan en FN-styrke – ISAF ( 
International Security Assistance Force) •President valg 2004 (Karzai) •Parlaments valg i 
2006 •Nytt president valg i 2010 – Karzai blir på ny president •Norge ut av Afghanistan 
okt. 2012 

•NATO ut av Afghanistan 2014 •Hva så – hva skjer? 

Totalt ca. 55000 utenlandske soldater i Afghanistan. 

Mål for disse: Sikkerhet, styresett og utvikling 

1. Største problem: Få bukt med narkotikaproblemet. 
2. Avvæpning. Få inn alle illegale våpen.  
3. Trene opp en afghansk hær (USA) 
4. Politi/Tollvesen (Tyskland, USA) 
5. Jus./Rettsvesen (Italia) 

           Reetablere trygge forhold for det afghanske folk. Sikkerhet/Styre/Utvikling 
(Norge) 

Andersen viste en del bilder: Av postflyet, Camp 
Nidaros, Masar-à-Sharif, Meymaneh, lokale i 
opplæring, barn – den viktigste gruppen til å 
påvirke ønsket utvikling, fjellformasjon.  

Viste brev til Norge med eget stempel i tillegg til 
Feltpost 100 – stempel. 

Postgang 

•All post kommer med fly fra Gardermoen til Kabul Int. flyplass med Pegasus. Derfra 
med Fokker til MeS og Maymaneh. 

•Maskinen fløy en gang i uken. Avgang fra Gardermoen tirsdag kveld og retur onsdag 
kveld. 

•Flyet tok både brev- og pakkepost. Det var ikke alltid all pakkepost kom med, pga 
lastproblemer. Rett som det var, kunne det i sommerhalvåret forekomme at pakkeposten 
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ble flere uker forsinket. Grunnen var fjellkjeden og tynn luft. •Det er de vanlige norske 
portotakster som gjelder. Det var ingen begrensning på antall brev eller pakker, men på 
vekt når det gjaldt pakker (5 kg). 

•Man kunne også sende både rekommanderte sendinger og verdibrev fra Afghanistan 

 

Historien 

Norge åpnet feltpostkontoret i Masar-à-Sharif den 
16 feb. 2006, men fikk sitt stempel 7. mars 2007. 
Feltpostkontor i Kabul ble åpnet den 9. august 2007, 
men hadde stempel fra 18. juli 2007. Det tredje 
feltpostkontoret ble åpnet i Meymaneh 25. juli 2008 
med stempel fra samme dag. Personlig frimerke juli 
2008 – opplag 1000. 

 

Det var svært lite brevpost (nettilgang), men 
en god del pakkepost. Viste objekter og 
stempler eksempelvis «særfeltpoststpl.» 
med Afghanistan feltpost Kabul, Meymaneh 
og Feltpost ISAF Afghanistan, personlig 
frimerke med flyet som fløy fra Kabul ut til 
norske soldatgrupperinger, frankerte brev, 
pakkepostobjekter. 

 

 Feltpost 100-stemplene fra Masar-à-Sharif 
og Meymaneh var like. Stempelet fra Kabul 
så også likt ut, men Andersen hadde funnet ut 
at følgende 4 mål var 1mm 
lengre(l)/kortere(k) enn for de to andre!: 
Lengden på Feltpost 100 (l). Avstanden fra 
siste 0 i 100 til siste tall i datoen (k). Lengden 
på tallet 100 (l). Lengden på ordet Feltpost, 
målt i bunnen (l). 
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Vi takker Svein Haftor Andersen for et 
glimrende foredrag. Mange, for 
undertegnedes vedkommende nye, 
parametere som har betydning for den 
vanskelige situasjonen i Afghanistan ble 
belyst på en lett tilgjengelig måte. At 
forsamlingen var begeistret ble 
understreket både i plenum og i samtaler 
etter foredraget.  

 

 

*** 

Eventuelt  

Formannen: 

- Husk å melde deg på omvisning, v/ skoledirektør Emil Didriksen 17. okt. kl. 18.00, i 
bunkers under «Handelsgym» bygget i 1940. Et slags museum som beskriver krigen i 
Oslo. Maks. 20 deltagere.:  

- Tur til Hamburg. 5 norske utstillere:  
   Knut Fr. Knutzen 89p,  
   Arne Thune-Larsen 84p,  
   Frank Gilberg 82p,  
   Ivar Sundsbø 81p,  
   Odd Arve Kvinnesland 77p. 

- Utstilling i Kristiansand «SØRLAND 12» 12. – 14. oktober 2012. Se Forbundets 
hjemmeside (www. Filatelist.no) 

 

Tore Berg: Selger Filatelistisk årbok for 80 kr.  

Kveldens Quiz-vinner: Eivind Lund (Jens Chr. Magnus samme poengsum). 

34 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2397 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 15. oktober kl. 19.00. 1 opptagelse, 
ingen anmeldelser. Ved den nasjonale utstillingen i Kristiansand oppnådde Johan 
Gulbrandsen, med samlingen: «Ugler i natur og kultur», hele 93 poeng. Gunnar Melbøe, 
OFK, oppnådde med samlingen: « Narvik i krig 1940 – 45. Post til/fra fengsler og 
tvangsarbeidsleire hvor nordmenn satt inne i forbindelse med rettsoppgjøret etter 2. 
verdenskrig», 88 poeng. Quiz. Lynauksjon. 

 

 

Foredragsholder: Knut Arveng. 

Kveldens tema: Norsk Flygning 100 år. 

Den 1. juni 1912 gikk den første norske flyturen 
fra Borre i Vestfold til Øra ved Fredrikstad. 
Flytid var 35 minutter. 100 års jubileet ble 
markert flere steder med flyshow. Det siste over 
Oslo – Rådhusområdet. Flere frimerkeutgivelser 
markerer noen av milepelene i luftfartens 
historie. Viste NK 155 fra 1927, NK 508 fra 
1962 og NK1818 fra i år.  

Uttrykte skuffelse over motivet på NK 1818 – 
fantasi fly! Flyet på 1912-turen ble kalt «Start», 
var av typen Rumpler Taube bygget i Tyskland, 
og flyger var ubåtoffiser i Marinen, 
premierløytnant Hans F. Dons. Arveng viste 
kort/bilde av Start, bilde av Dons, flere brev fra 
1962 og ett fra 95 års jubileum i 2007. Han tok 
så for seg andre milepeler i flyhistorien som ble 
illustrert med objekter (sitater): 

 «Tryggve Gran krysset Nordsjøen 
fra Skottland til Norge som den 
første i verden den 30. juli 1914. 
Flyet var et fransk Bleriot XI som 
ble døpt ”Nordsjøen”. 
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 «Roald Amundsens framstøt mot Nordpolen 1925 med flyene N-24 og N-25. 
Med ”Norge” over Nordpolen 1926. Med ”Latham” på leting etter Nobile 1928. 
 
 Arveng påpekte at Amundsen hadde 
flysertifikat nr. 1 i Norge.  
 Han viste også stempelavtrykk 
Nordpolen. Dette stempelet ble ikke 
anvendt. 
 
 

 «Gressholmen utenfor Oslo ble i 1927 åpnet som 
landets første sivile lufthavn. Fram til krigen ble den 
trafikkert av Lufthansa og svenske ABA på de 
internasjonale luftruter.  I tillegg fløy norske DNL 
både utenlands- og innenriksruter. 
Junkers W-34 ”Ternen” var DNLs første fly». 
 

 Thor Solberg var den første 
nordmann som krysset Atlanteren 
luftveien fra USA til Norge. I 1935 
gjennomførte han en flygning fra 
New York via Canada, Grønland 
og Island til Bergen, og videre til 
Oslo. Solbergs Atlanterhavs-fly 
var av typen Loening Air Yacht, 
og var døpt ”Leif Eriksson”. 
Arveng nevnte at turen tok 1 mnd. 
Hvorav 49 timer flytid. Tok pause 
pga. uvær – amfibiefly. 
 

 Flyvåpnenes treningsleir ”Little Norway” i Toronto, Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Oslo lufthavn: Gressholmen 1927 – 1940. Fornebu 1939 – 1998. Gardermoen 

1998. 
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 SAS ble i 1946 dannet som et konsortium av de nasjonale flyselskapene i de tre 
skandinaviske land. I 1951 gikk selskapene sammen i et stort flyselskap. 
 

 Ludv. G. Braathens rederi planla allerede 
før krigen langdistanse flyruter. I 1946 
var flyselskapet Braathens S.A.F.E. en 
realitet, og i 1947 gikk den første turen til 
Det Fjerne Østen. 

 
 Luftforsvarets redningsskvadron er i år 40 

år. 
 

 Helikopteret spiller en viktig rolle i norsk luftfartshistorie, både i sivilt og 
militært bruk. 

 
 Kjeller flyplass rundet 100 år 21. September 2012. En av verdens eldste 

flyplasser som fortsatt er operativ.» 
 

  
Arveng avsluttet med sitt eneste personlige frimerke – bilde fra Kjeller i 1972. På 
spørsmål kunne han fortelle at han hadde vært med i Norsk Fly-historisk Forening fra 
1960-tallet. Widerøe var ikke med i foredraget da de ikke er med på noe frimerke. Blehr 
kunne fortelle at han fløy med Widerøe første gang i 1934!  

Takk til Knut Arveng som «leverte» slik vi er vant til. 

*** 

Eventuelt  

Formannen: Minnet om byttemøte om 14 dager. Klubbkonkurransen tas opp på neste 
møte. 

Æresmedlem Astrid Nilsen har fylt 97 år. Thore Habberstad fortalte at Knut Fr. Knutzen 
og han hadde besøkt henne, og overbrakte hilsener. 

Tore Berg: Selger Filatelistisk årbok for 80 kr.  

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 9p!! 

35 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent  




