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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2013 

Husk å melde deg på til sommermøtet 
 

Forespørgsler fra Kristiania Postkontor 
 
De virkelig gamle dagers 
postfunksjonærer på Kristiania 
Postkontor gjorde jobben sin 
langt grundigere enn dagens 
postansatte. 
. 
Les mer på s. 9 

Hvorfor samle varianter, når det er noe som er 
mye vanskeligere (…..og kanskje morsommere)? 

For noen år siden samlet jeg varianter og 
brukte mye tid til å se igjennom 
massevare. Det var jo veldig morsomt når 
jeg skjønte at massevaren var genuin, 
men ikke så morsomt, når jeg etter et par 
timer ikke hadde funnet noe, og forstod 
at her hadde variantsamlere vært før meg, 
selv om selgeren sa noe annet! 

Les mer på s. 8 
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NR 2/2013 -24. ÅRGANG 

POSTADRESSE: 
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo 

Tlf: 22 60 07 19  
http:// www.oslofilatelistklubb.no 

E-post: ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

Giro 0532 2740702 
IBAN-nummer N005 0532 2740 702 

 
BIBLIOTEKET 

Frydenlundgata 14 
har åpent tirsdager kl 19-21 

 
REDAKTØR 
Bjørn Schøyen 

E-post: info@oslofilatelistklubb.no 

TRYKK: 
Merkur-Trykk AS 

 

OPPLAG: 
600 

 
ANNONSEPRISER: 

1/1 side s/h kr. 500 
l/l side farger kr. 1000 
(Alle priser ex. Moms)  

 
ORG. NUMMER: 

961210461 

 

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: 
Thore Habberstad 

Øistein Haugen 
  

 

 

Husk byttekveld 
på Schafteløkken 

13.mai! 
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Så enkelt kan det gjøres! 
 
Jeg har lenge etterlyst bidrag til Info 
fra klubbens medlemmer. I dette 
nummeret har jeg mottatt to små 
innlegg som viser hvor enkelt dette 
kan gjøres. Det er riktignok to 
rimelig drevne skribenter, men det er 
ikke komplisert og tungt stoff de 
presenterer. De benytter derimot 
sjansen til å vise ett av sine 
samlerområder på en kort og 
lettfattet måte samtidig som de får 
muligheten til å etterlyse materiale 
de er på jakt etter. Med andre ord - 
Så enkelt kan det gjøres! Neste gang 
er det deg som sender noen linjer og 
bilder! 

I tillegg har Info i dette nummeret 
fått et innlegg av en langt mer 
prinsipiell karakter. Carl-Erik 
Skrolsvik presenterer her et forslag 
til nytt system for katalogisering av 
norske frimerker. Dette bryter med 
gamle prinsipper for katalogisering i 
NK, og bør gi inspirasjon for flere 
av OFK medlemmer til videre 
debatt. Også her er det mao. bare å 
ta pennen fatt. 

Når det gjelder klubbaktiviteter så 
går vi nå inn i sesongens siste fase. 
Årets OFK tur går til Island og 
Nordisk frimerkeutstilling. Her er 
påmeldingsfristen passert, men når 

det gjelder OFK’s sommermøte 
3.juni så er det ennå tid igjen. I år 
besøker vi Brannmuséet på 
Grønland, og måltidet i etterkant er 
lagt til den klassiske “brune” 
restauranten “Olympen” (eller 
“Lompa” for de innvidde) som i 
restaurert form har fått et glimrende 
kjøkken, og en av landets største og 
beste ølmenyer (for de som liker 
det). Benytt sjansen å meld deg på. 

Avslutningsvis ønsker jeg å minne 
alle medlemmer om at ny 
Norgeskatalog kommer rett over 
sommeren, og vil bli presentert på 
klubbmøtet 2. september.  

..og husk at både klubben og Info 
har fått nye epostadresser! 

Så håper jeg at alle får en fin og 
varm sommer med mye sol, og da 
kanskje litt mindre filatelistisk 
tilrettelagt en den foregående hvor 
været minnet langt mer om høst enn 
fullsommer! 

Bjørn Schøyen, redaktør  

 

 

 

 

Husk å kjøpe den nye 
Norgeskatalogen 2014 

i september 
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Protokoll fra 
GENERALFORSAMLING 

I 
OSLO FILATELISTKLUBB 

Mandag 18. mars 2013 på Schafteløkken 
 
 
Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 2406 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 
tellekorps og under-  øvrige oppgaver Knut Arveng og Elling Nyrønning. 
skrivere av proto- Alle valgt ved akklamasjon 
kollen. 
 
3) Styrets års-            Formannen leste beretningens innledning samt                  
beretning.  ”Medlemstallet” i sin helhet. En stående forsamling 

hedret minnet etter Rolf M. Eriksen, Nils Leer, Tønnes 
Ore og Bjørn Thingsager. 
Øvrige punkter i beretningen ble lest punktvis. Dirigenten 
erklærte beretningen for godkjent. 

                                       
 
4) Årsregnskapet  Kasserer Tore Frøvig leste Driftsregnskapets  
for 2012 samt revi- inntekts- og utgiftsposter. i hele 1000 kr. 
sors beretning og   Kasserer leste så Aktiva- og Passiva postene fra 
Rådets uttalelse. Balanseregnskapet. Dirigenten leste konklusjonen i 

revisors beretning (Revisorhuset AS) samt rådets 
uttalelse. Deretter ble regnskapet godkjent og styret gitt 
ansvarsfrihet.  
 

5) Disponering av  Regnskapets underskudd belastes Driftsfondet.  
resultat 2012 og Kassereren leste inntekts- og utgiftspostene i  
budsjett for 2013. budsjettforslaget. Budsjettforslaget 
   ble vedtatt uten innvendinger. 
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6) Styrets forslag   Formannen informerte spesielt om behovet for å endre til 
endring av              "statsautorisert revisor" til "registrert eller statsautorisert 
OFKs lover.    revisor" i lovenes § 18, og et generelt behov for en 
 modernisering – for eksempel at "formann" var foreslått 

endret til "leder". Endringsforslaget ble vist på lerret ved 
hjelp av pc og projektor. Dirigenten gikk gjennom 
forslaget paragraf for paragraf. Der det var forslag til 
endringer av formuleringer fra forsamlingen ble endringer 
drøftet, og ført inn etter vedtak.  

    
7) Valg                       Det ble pekt på at Per Erik Knudsen ikke var på valg som 

varamedlem til rådet og Egil Kiserud ble foreslått, og 
valgt for ett år i henhold til vedtatte endrede lover. 
For øvrig ble valgkomiteens forslag fulgt uten motforslag. 
Alle valg foretatt ved akklamasjon. Følgende ble dermed 
valgt: 

 
 
STYRET 
    
Formann 2013:          Bjørn Muggerud 
    
Styremedlemmer 2013/14:  Øistein Haugen og Bjørn Schøyen                    
    
(Ikke på valg:   Thore Habberstad og Bjørn Eirik Rasmussen) 
                                                                                                                                                            
Varamedlemmer 2013:       Tore Berg, Jan Henrik Fjære og  
                                                    Svein H. Andersen 

 
RÅDET 
 
Medlemmer 2013/14:       Gunnar Melbøe, Odd Eidet Frømyhr og  
                                                     Knut Fr. Knutzen                                                                             
                                     
(Ikke på valg:                     Georg Størmer og Arne Thune-Larsen)  
    
Varamedlemmer: 2013:  Egil Kiserud  
     
( Ikke på valg:        Per Erik Knudsen) 
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8) 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 
Generalforsamlingen var slutt. Klokken var 21.00. Styrets beretning, årsregnskap 
med noter, revisors beretning samt Rådets uttalelse og OFKs nye vedtatte lover 
vedlegges protokollen. 
 
 
 
 Øistein Haugen, referent    Gunnar Melbøe, dirigent 
          (sign.)                                                                    (sign.) 
 
 
     Knut Arveng                                                          Elling Nyrønning 
          (sign.)                                                                      (sign.) 
 

  

Husk å notere deg vår 
nye e-post adresser:  

 
Oslo Filatelistklubb: 

ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

OFK Info: 
info@oslofilatelistklubb.no 

 
Nye lover er å 

finne på 
hjemmesidene, 
og kan mottas 
på papir ved 

henvendelse til 
styret 
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Sommermøtet avholdes i år 3. juni på Brannmuséet. 
 

Brannmuséet ligger på Grønland.  

Vi møter opp ved hovedinngangen på 
Brannmuséet kl. 18. Adressen er 
Grønlandsleiret 32.  

T-banestasjonen på Grønland ligger ca 
400 meter unna. Buss nr 37 stopper i 
Tøyengata, ca 150 meter unna, og ved 
Politihuset som ligger ca like langt unna 
på andre siden. Se Trafikanten for 
rutetider. 

 

Etterpå blir det servert et måltid på Olympen (som ligger i Grønlandsleiret 15, ca 
150 meter fra Brannmuséet. Ved bussholdeplassen Tøyengata). Det blir anledning 
til å kjøpe det en ønsker å drikke til maten. 

 

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).  

 

Solli brannstasjon ca. 1920  
Foto: Brannmuseet 

Innbetalingen gjelder som påmelding.  

Betalingsfrist er 22/5. Så meld deg på allerede i dag! 

Brannmuseet “Grønland brannstasjon” 
Foto: Brannmuseet 
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Hvorfor samle varianter, når det er noe som er mye 
vanskeligere (….. og kanskje morsommere)? 

For noen år siden samlet jeg varianter og brukte mye tid til å se igjennom 
massevare. Det var jo veldig morsomt når jeg skjønte at massevaren var 
genuin, men ikke så morsomt, når jeg etter et par timer ikke hadde funnet 
noe, og forstod at her hadde variantsamlere vært før meg, selv om selgeren 
sa noe annet! 

Derfor har jeg begynt å interessere meg for et samleområde som like 
morsomt om massevaren er genuin eller gjennomgått 10 ganger. Nemlig å 
lete etter et spesifikt merke som f.eks mangler på et brev.  

Man trenger ofte "litt" hjelp 
av venner som sitter inne 
med et par - tre dubletter. 
Og derfor ber jeg nå om litt 
hjelp, da mine 1 ører ikke 
rakk til denne gangen.  

 

Her er et rekommandert 
brev til Tyskland, med en 
litt uvanlig frankering. Men 
dessverre mangler en 1 øre 
skravert Posthorn på 
baksiden som er stemplet 
Christiania 20.10.80".  

 

Kan noen hjelpe meg, så hadde det vært koselig. Finner vil motta en 
påskjønnelse. 

Erik O. 
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Forespørgsler fra Kristiania Postkontor 
 

De virkelig gamle dagers 
postfunksjonærer på Kristiania 
Postkontor gjorde jobben sin langt 
grundigere enn dagens postansatte. 
Nå kommer knapt posten frem, den 
gang da, på starten av 1900-talet, 
kom posten frem opptil 7 ganger om 
dagen, og hadde man problemer 
med å finne riktig mottager, ble det 
satt i gang store undersøkelser.  

En av måtene dette ble gjort på 
var å utstyre kort og brev med 
egne røde Forespørgsels-
blanketter. Slike blanketter ble fra 
ca. 1915 (?) og utover satt i 
system av Postverket som 
blankett 280, men før det var det 
det lokale postkontor som sto for 
utformingen. Vi har registrert 
Trondhjem i tillegg til Kristiania. 

 

Det pågår nå et arbeid for å forsøke å 
katalogisere slike etiketter. Det vi spesielt 
er på jakt etter er etikettene fra Kristiania. I 
denne omgang viser vi de fem blankettene 
som hittil er kjent fra byen vår, og 
spørsmålet er: Sitter andre samlere på 
andre utforminger av disse etikettene?  

  

Blankett 1 

Blankett 2 

Blankett 3 
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Det kan være bare små forskjeller, 
som deling av linjer osv., men alt er 
interessant. Også identiske etiketter 
med opplysninger om når de er brukt 
er det fint å få vite om.  

 

 

I tilfelle ville det vært utmerket hvis 
vi får tilbakemeldinger via INFO, 
eller direkte til undertegnede: 

Øyvind Refsnes 

E-post: m-refsne@online.no 

 

 

 

 

Ønske om byttekontakter 
I am a member of a German stamp collecting club, and try to find Norwegian stamp 
collectors who might be interested to come in contact with me to help me to get 
Norwegian stamps from my missing list. I can help with German stamps. 

My e-mail address is : tettenborn.heiso@gmx.de, and  my home address in Germany: 
Heiso Tettenborn, Schubertstr. 15, D 55578 Wolfsheim.  
Wolfsheim is a small village close to Mainz/ Wiesbaden. 

If someone is interested, they can write in German, English or French. If it`s only possible 
in Norwegian - I have friends in Lillehammer and Sandnes who can help me to translate. 

Blankett 4 

Blankett 5 

mailto:tettenborn.heiso@gmx.de
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Forslag til nytt frimerkesystem 
av Carl-Erik Skrolsvik 

Dagens system knyttet til å identifisere og skille mellom frimerkene er meget 
minimalistisk. Hvert merke får et eget nummer. Nummeret sier ingen ting ut over 
at dette er et merke som er nytt i forhold til de som har nummer før det.  

Til hvert nummer er det en god del faste 
opplysningstyper som motiv, trykkemetode, papir 
osv. Intet av dette innlemmes i merkeangivelsen, 
dvs. i tilknytning til og som tillegg til nummeret.  
Man bruker altså ikke nummerangivelsen til 
samtidig å gi de mest aktuelle informasjonene. 
Ønsker man å vite noe som helst ut over 
merkenummeret, må man altså slå opp i et eller 
annet oppslagsverk, i praksis Norgeskatalogen. 

Det er et unntak fra denne rene nummerangivelsen, nemlig hvis merket får 
undertyper. Da må man legge til noe informasjon i tilknytning til merkenummeret 
slik at man kan skille mellom undertypene. Men ikke flere opplysninger enn man 
er helt nødt til for å klare det. I tillegg er den informasjonen som da brukes, også 
minimalistisk. Bokstavene x, y og z angir at undertypene har forskjellig papir, 
men sier intet om hvilken papirtype som er brukt. Bokstavene har heller ikke noe 
fast innhold slik at x kan bety én papirtype under ett nummer, og en annen 
papirtype i tilknytning til et annet nummer. 

Et alternativ til dette minimalistiske systemet er et 
system som har som formål å si mest mulig i tilknytning 
til merkenummeret, samtidig som angivelsene er faste i 
betydningen at de skal forstås likt uansett hvilket merke 
de knyttes til. 

 

 

Fortsatt Nk.1? 

..men hvilket nummer vil dette merket 
få etter ny katalogisering? 
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Hver informasjonstype som papir, trykkemetode osv, får i dette systemet sin faste 
bokstav, og hver papirtype og trykkemetode osv. får sitt faste nummer.  

Det vil fortsatt være slik at det er NK-nummeret som identifiserer merket. 
Bokstaver og tall er opplysninger som sier noe om de enkelte merker, og kanskje 
så mye at man ikke behøver å slå opp så mye.. 

Av hensyn til eksisterende samlinger, album, litteratur osv, må et nytt system 
innføres fra et bestemt tidspunkt i fremtiden, f.eks. 1. januar 2015. Da beholder 
man det nåværende systemet for merkene fra før 2015, og innfører et nytt system 
for merkene som kommer ut i 2015 og fremover. Nytrykk av merker som kom ut 
før 2015, følger det gamle systemet.  

Forslag:  

A = Undertype.  

Nummeret angir så hvilket nummer i rekken angjeldende undertype er. A1 angir 
at dette er det første merke som ble trykket. Og kanskje også det eneste. Det er jo 
flere merker som bare er angitt med nummer i dag. A2 brukes hvis det også er 
trykket en undertype osv. 

B = Farge.  

Nummeret angir så fargegruppen og/eller hvis mulig konkret fargebruk. 

C = Perforeringsstørrelser.  

Nummeret angir hvilke størrelser som gjelder dette konkrete merket. 

D = Papirtype.  

Nummeret angir hvilken type papir som er brukt 

E= Leverandør av papir 

Nummeret angir hvem som har produsert papiret som har vært brukt. 

F = Trykkmetode 

Nummeret angir hvilken metode som ble brukt. 
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G = Trykkeri. 

Nummeret angir det aktuelle trykkeriet 

H= Vannmerke 

Nummeret angir om merket har vannmerke, om det er stående eller liggende osv. 
Men siden vannmerke bare ble brukt i en periode, om enn lang, bør man kanskje 
vurdere å bruke en bokstav lengre ut i alfabetet slik at man kan sløyfe denne 
angivelsen når den ikke aktuell. En annen mulighet er å ikke ta med noe om 
vannmerker  i tilknytning til merkenummeret. Mao ikke la det få noen bokstav. 

I = Plate 

Nummeret angir hvilken plate som har vært brukt. Men siden platenummeret ikke 
vil gjelde for andre merker enn det aktuelle, vil det her måtte bli et avvik fra det 
opplegget som er skissert over. Plateangivelsen kommer ellers i samme situasjon 
som vannmerkene over. Plateangivelse er ikke noe som er relevant for alle 
merker. 

 

Et merke kan etter dette f.eks. få betegnelsen: Nr. 2001 A4, B13, C14, D2, E15, 
F2, G3. Samtidig vil merkenummer og A med tilhørende siffer være nok til å 
entydig identifisere det enkelte merke. Man slipper dermed å oppgi romertall, små 
og store bokstaver osv. 

 

I prinsippet hadde det ikke vært noe i 
veien å innføre A med nummer for 
eldre merker. Det er enklere å 
kommunisere med bruk av 1149 A8 
enn 1149 IIy4 ved kjøp og salg av 
dette merket. 
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Nytt fra biblioteket! 
Etter lang tid uten nyhetsliste fra biblioteket, vil vi nå prøve å få med en liste i 
hvert Info.  Rett før jul fikk en betydelig gave etter vårt medlem Tønnes Ore med 
langt over 50 monografier (på mange språk som bibliotekaren ikke behersker, 
men kanskje du gjør!), i tillegg til en mengde tidsskrift og utstillingskataloger.  Et 
meget kjærkomment tillegg til klubbens enorme bibliotek.  En liste over 
monografier finner du til slutt i artikkelen. 

Har du fått "press" på deg til å rydde bokhyllene for filatelistisk litteratur/tidsskrift 
o.s.v., IKKE kast, men doner det til biblioteket. 

OFK er en del av The Global Philatelic Library, et samarbeid mellom 19 
filatelistiske bibliotek spredd over hele verden.  De fleste i USA og England, men 
også fra Australia, Tyskland.  OFK er det eneste nordiske, så langt.  OFK's 
bibliotek er registrert med nærmere 6000 titler.  Er du interessert i å finne 
litteratur for ditt område, er den enkleste veien inn i systemet å gå inn på 
www.globalphilateliclibraires.com og klikke på linken til The Royal Philatelic 
Society og «Search Term 1» og skriv inn del av teksten, og deretter bytt ut «And» 
med «Not», forsett til «Select the databases to search» kryss av for «Books and e-
books» og «Global philatelic libraries» og enter.  Du får dermed opp hva som 
finnes og hvilke bibliotek som har det du søker.  Utlån mellom bibliotekene er 
ofte vanskelig og vi har ikke mulighet for å hjelpe med lån fra andre bibliotek, 
imidlertid kan enkelte bibliotek være behjelpelig med kopiering i begrenset 
omfang, mot betaling. 

Biblioteket blir suksessivt lagt inn på data og oppdateringene blir lagt ut fra tid til 
annet på klubbens hjemmeside som en PDF fil under biblioteket.  Dette er 
selvsagt et tidkrevende arbeid, men de «tunge» titlene er lagt inn.  Gjennom årene 
er det gitt ut klubbhistorie fra mange av Norges frimerkeklubber og disse utgjør 
en interessant del av den organiserte filatelien.  Kanskje mange av klubbene 
mangler sine fordi ingen tok vare på klubbens bibliotek.  Hos oss sitter de vi 
gjennom årene har fått tilsendt.  Disse vil bli registrert gjennom året, så sjekk vår 
oversikt (innholdsfortegnelse på side 1) fra tid til annen, du vil bli overrasket over 
hva som finnes. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 
Vel møtt på OFKs klubbmøter og auksjoner ! 
 
Kjære medlem, 
klubbmøtene våre som arrangeres på Schafteløkken på mandager 
er en sentral del av klubbens tilbud til medlemmene. 
Her presenteres interessante foredrag som gir oss innsikt i deler 
frimerkenes verden vi tidligere kanskje ikke hadde noen anelse om, 
her stilles din viten på prøve gjennom vår faste uhøytidelige 
frimerkequiz, (ikke vær redd for å delta, antall riktige svar er 
meget få!!), her byttes det frimerker fra alle verdenshjørner, her 
kan du møte likesinnede frimerkesamlere på alle nivåer. 
OFKs mandagsmøter er blitt den sosiale møteplass for 
frimerkesamlere i Oslo-området, men vi har plass til langt flere. Ta 
en tur til oss en mandag, det er slett ikke noe å være redd for. 
Kringle og kaffe står klar på alle møter. 
 
Vi skal ta godt vare på deg. Hvis du tror at du ikke kjenner noen, så ta 

kontakt med en av oss i styret når du kommer, så skal vi få deg med i 

opplevelsene. 

 

Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK Våren/Høsten 2013. 

Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller auksjonen 
starter 1900. 

Norgeskatalogen fås kjøpt til medlemspris kr 310,- Denne fås kjøpt 
på alle medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer som ønsker 
NK tilsendt, er prisen kr 350,-. 

Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt som regel også 
en lynauksjon. 

 
 

. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 

 

Mai 

13/5: Byttekveld i OFK. 

Vi oppfordrer igjen alle medlemmer til å ta med sine dubletter for 
bytting av merker. En gang etter klokken 20 tar vi en pause for faste 
poster samt quiz og lynauksjon.  

27/5: Sommerauksjon. 

Dette er siste sjanse til å skaffe seg frimerker til våte sommerdager. 

 

Juni 

3/6: Sommermøte på Brannmuseet. 

Se nærmere detaljer og informasjon om påmelding annet sted. 

4/6: Siste åpningsdag biblioteket før sommeren. 

6-9/6: OFKs fellesreise til Nordia 2013 på Island. 

 

August 

26/8: Auksjon. 

Endelig er det mulig å finne noe nytt til samlingen. Det nye 
auksjonsutvalget avholder sin første auksjon. 

27/8: Første åpningsdag i biblioteket for sesongen.  
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 

 

September 

2/9: Norgeskatalogen 2014 
Katalogkomitéen presenter årets verk, høydepunktet for mange av 
oss. Benytt anledningen til å skaffe katalogen til medlemspris! 

 

9/9: Auksjon. 

Bidra til auksjonene ved å sette opp dine dubletter samtidig som dette 
gir penger for å handle på auksjonene.  

 

16/9: Norges Frimerker 1940-45.  
Øyvind Refsnes forteller om sjeldenheter, alminneligheter og 
rariteter. Et dykk i frimerkeutgavene og frimerkedesignerne under 
krigen. 

 

23/9: Auksjon. 

Husk alle auksjonslistene er å finne på klubbens hjemmesider 
www.oslofilatelistklubb.no  Merk at siden våre vanlige lokaler 
benyttes som valglokaler, foregår auksjonen i etasjen over. 

 

 

 

 
 

 

http://www.oslofilatelistklubb.no/
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 
Her finner du oss på Schafteløkken. 
 
Adressen er Zahlkasserer Schafts plass. 
Du kan ta alle T-baner til Majorstuen. Derfra kan du gå 
ca. 20 minutter nedover langs Frognerparken, eller ta 
trikk nr. 12 fra Majorstuen ned til Frogner Plass og gå 
noen få minutter derfra. Du kan også ta buss nr. 20 som  
også stopper på Frogner Plass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busslinjene 30 og 31 stopper på holdeplass Frogner Kirke 
i Bygdøy Alle. Tar du bussen hit, er det ca. 10 minutter å 
gå. Se kartet ! 
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Har du aldri vært i biblioteket?  Ta en tur 
en tirsdag mellom 1900 og 2100, det er 
alltid plass til en til!  Parkering kan være 
vanskelig da vi befinner oss i et 
boligområde, men buss 37 og 46 stopper 
nesten utenfor døra (Ullevålsveien).  I 
tillegg passerer bussrute 20 og trikkene 17 
og 18 i kort gangavstand fra Bislet stadion. 

 
Donasjonen etter Tønnes Ore (p.g.a. mengden har vi utelatt tidsskrift, utstillings- 
og auksjonskataloger fra oversikten): 
 
1. Ergänzungsbericht zu Edwin Müllers «Handbuch der vorphilatelistischen Abstemplungen 
Österreich» 
2. Ergänzungsbericht zu Edwin Müllers «Handbuch der vorphilatelistischen Abstemplungen 
Österreich» Dr. Karl Kühn 
A Magyar Belyegek kezikönyve 
A Study of The Czechoslovakian 1945 Liberation Issues by Cyril Wackett 
Alex Popovych: Alte und Neue Ortsnamen in Transkarpatien 
Alex Popovych: Carpatho Ukraine Pre-Stamp period 1786-1850 
Alex Popovych: Uzhgorod on Postmarks 1813-2010 
Andrija Mirkovic: Unerforschte Gebiete der jugoslawischen Philatelie und Postgeschichte 
Antichi Stati Italiani regno di Vittotio Emanuele II Regno D’Italia 1850-1900 1. Volume: I 
francobolli 1999 
Antichi Stati Italiani, Territori Italiani Dell’Impero Austriaco, Levante Austriaco Regno de 
Vittorio Emanuelle II Regno D’Italia 2. Volume: Gli Annullamenti 1999 
Aufdruckmarken 1919 «Posta Ceskoslovenska 1919» Heft 1 von Theodor Möbs 
Austria-Philatelist III. Jahrgang 1896, IV Jahrgang 1897 
Axel Hiller und Rudolf Schaupp: Plattenfehler auf den Marken von Würtemberg 1851-1925 
Bruno Chevato-Selvaggi: 1954 Il servizio postale ritorna All’Italia 1918-1954 pagne di storia 
Triestina 
Ceske a Slovenske Postovny (1900-1958) av Petr Gebrauer and Josef Tekel 
Christian Bianco: Postgeschichte Südtirols 
Christopher E. Brainard: Catalog of Hyungarian Occupation Issues 1918-1921 Overprints and 
Stamps of Original Design 
Czechoslovak Army in France by Roy E. Reader, Monograph no. 5 
Das Neue Buch von der Weltpost von Amand Freiherr v. Schweiger-Lerchenfeld 
Donaupost Umsturzkatalog 
Dr. Simady Bela: A Magyar dijjegyes posti nyomtatvanyok katalogusa 
Dr. Simady Bela: Karpatalja Postatörtenete 
Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1900 spezialkatalog und Handbuch zweite Auflage 
Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918 spezialkatalog und Handbuch  sechste Auflage 
Dr. Ulrich Ferchenbauer: Österreich 1850-1918 spezialkatalog und Handbuch Fünfte Auflage 
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Dr. Walter J. Rauch: Anmerkungen zur Postgeschichte der Karpathen-Ukraine, Teil 1: 
Stempel, Marken, Überdrucke, Ganzsachen, Heft 3 
Dr. Walter J. Rauch: Anmerkungen zur Postgeschichte der Karpathen-Ukraine, Teil 2: 
Postorte, Katalogisierung und Bewertung, Heft 4 
Dr. Zlatev Istvan: A Magyar postahivatalok 1867-1871 evekben hasznalt hely - 
keletbelyegzesei 
EditionD’Or III, Kaierreich Österreic Die Silvain Wyler Sammlung / Austrien Empire The 
Silvain Wyler Collection 
Emanuele M. Gabbini: Storia Postale de Zara 
Franco Filanci: Trieste fra Alleati e Pretendenti 
German Occupied Poland by A. Harper 
Gilbert Noel: Catalogue des Departements Conquis et des Provinces Illyriennes 
Grof Laszlo: Sarvar postatörtenete 
Handbook of the Hungarian pre stamp mail 
Handbookk Carpatho Ukraine Postal History and Stamps 1786-2000, Compiled by Ing. J. 
Verleg 
Hans Zydek: Anfangszeit und übergangsercheinungen im besetzten Serbien 1941 
Hans Zydek: Poststempel im besetzten Serbien 1941-44 - eine erste Übersicht - 
Horvat Lajos: Kronologia Karpatalja posttörtenetehez 1914-2004 
Hungarian perfins, A Magyar perfinek Katalogusa 
Illustrated Postage Stamp History of Western Ukrainian Republic 1918-1919, John Bulat 
Ing. Edwin Muller: Die Poststemple auf der Freimarken-Ausgabe 1867 von Österreich und 
Ungarn (Nachdruck) 
Ingenieur Edwin Müller: Der Postmarken von Oesterreich 
Ingenieur Edwin Müller: Der Postmarken von Oesterreich Preiskatalog 1. Auflage 
J. Vacek: Poprevratova Razitka byvaleho Ceskoslovenska 
Jürgen Vogel: Der Postvertrag zwischen dem Krg. Bayern und dem Kgr. Italien von 1809 
Karl Huber: Der Altbrief und seine Geheimnisse 
Katalog Hålogaland 2003 
Le Occupazioni di Trieste dopo L’8 Settembre 1943 
Magyarorszag Helysegnevtara 1933 
Mario Mentaschi: Lire, Soldi, Crazie, Grana e Bajocchi, Postal rates from the first postage 
stamps to the taking of Rome 1850-1870, English translation 
Mario Mentaschi: Lire, Soldi, Crazie, Grana e Bajocchi, Tariffe postali italiane dai primi 
francobolli alla presa di Roma 1850-1870 
Martin Brumby: Dalmatia, The Austro-Hungarian Postmark Project Volume I 
Mervyn Benford: The Visszatert Period in Hungarian Philately 
Oldrich Tovacovsky, Jan Sikora, Vladimir Schödelbauer: Historie Postoven na Tesinsku 
History of Postal Agencies in the Tsin Region) 
Pfalz - Richter Spezialkatalog Österreich Amtliche Zähnungen 1867-1906 
Philip J. Hughes: Croatia 1941-1945 Registry Labels and Markings 
Popovych, Alex: Hust, poststempler 1839-2010 (Russisk tekst) 
Postanska Povijest / Postl History /Postgeschichte Bosnien und Herzegovina 1878-1918 
Handbuch und Katalog 
Privucnik maraka Hrvatskih zemalja Knjiga 1 Svezak 2. 
Prof. Dr. P.-A. Koch: Die Internationalen Antwortscheine der Tschechoslowakei, Heft 2 
Przemysl 1914-1915 Postal history by K. Franmer 
Reference book of overprint on Hungarian stamps compiled by David Miles 
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S.D. Tchilinghirian & W.S.E. Stephen Austrian Post Offices Abroad, part one Austrian Lloyd: 
Adriatic Lines Mediterranean Lines 
Slobodan Bajic: Marke izdate u temisvaru u vreme Srpski uprave 
Szep Endre: A Magyar Posta penzkezelesi belyegzoi 1867 - Tol, Die Stempel der 
Geldbehandlung bei Ungarischer Post ab 1867, The Cancellation of Money handling by the 
Hungarian Post from 1867 
The Classic Stamps of Denmark 
The Post in Belgium and its Antecessors prior to 1849 by J.F. Giblin 
The Post in the German States prior to the issuance of Postage Stamps by J.F. Giblin 
The Post in the Netherlands prior to 1852 by J.F. Giblin 
The Post in the Papal States prior to 1852 by J.F. Giblin 
The postal History and Postage Stamps of Serbia by Mirko R. Rasic 
The Postal History of Sremska Mitrovica by Geoff Barling 
The Postal Tariffs of the Italian Area 1850-1985 General Editor: Colin Pilkington 
The Postmarks of Fiume 1809-1945 by J.F. Gilbert 
The Postmarks of Sremska Mitrovica - An Update by Geoff Barling 
The Postmarks of the Province of Fiume 1924-1943 by J.F. Gilbert 
Triest/Trieste A display by Brian L. Asquith 
Trieste 90 Mostra Filatelica e Numismatica 29-30 Settembre Trieste - Statione Marittima 
Trieste und Julisch - Venetien zur Zeit der Alliierten Besetzungen 1945-1954 von Thomas 
Matha 
Tønnes Ore: Indeficienter The Story of Fiume to 1918 
Umbrto del Bianco: Il Lloyd Austriaco e gli annuli marittimi dell’Austria-Ungheria volume 
primo Le Linee dell’Adriatico 
Umbrto del Bianco: Il Lloyd Austriaco e gli annuli marittimi dell’Austria-Ungheria volume 
secondo Le Linee del Levante L’Attivita’ Postale sul Danubio e le Rotte tra la Turchia e 
l’Austria 
Umbrto del Bianco: Il Lloyd Austriaco e gli annuli marittimi dell’Austria-Ungheria volume 
terzo Attivita postale autonoma Lloydiana net Porti Italiani, Nelle Isole Jonie e in Grecia Le 
Linee dell’Adriatico 
Vanløse gjennem tiderne Posthistorie af Sven J. Olsen 
Venezia  1848-1849 La Rivoluzione La Difesa - La Caduta 
Venezia per L’Italia 
Water in Hungarian Philately by Mervyn Benford 
Werner Münzberg: Das Königsreich Italien end die Illyrischen Provinsen unter Napoleon 1 
Wilhelm Klein: Die postalischen Abstemplungen und andere Entwertungsarten auf den 
österreichischen Postwertzeichen-Ausgaben 1867, 1883 und 1890 Erster Band 
Wilhelm Klein: Die postalischen Abstemplungen und andere Entwertungsarten auf den 
österreichischen Postwertzeichen-Ausgaben 1867, 1883 und 1890 Zweiter Band 
Wir Lesen Deutsch Schrift, 7. Auflage 
Zakarpatska Ukrajina by Frantisek Taborsky 
Zvonimir Pillauer: Postanski manipulativni Zigovi Bosne i Hercegovine 1878-1918 
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Referat møte nr. 2403 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 4. februar kl. 19.00. 6 opptagelser, 2 
anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens foredragsholder: Gunnar Melbøe 

Tema:  Narvik i krig 1940 – 45. Fra idé til ferdig utstillings-samling. 

Gunnar Melbøe er fra området. Han hadde stilt ut samlingen «Posten i Ofoten gjennom 
100 år» i mange år. Tok ut 5 av årene i denne samlingen og bygget den ut. Delte inn i 
følgende tidsepoker: Kampen om Narvik (1940), Okkupasjonstiden (1940 – 45) og 
Etterkrigstiden (De sporene det satte i årene etter krigen).  

Da han ønsket å vise en god del 
ikke-filatelistisk materiale valgte 
han å stille ut i åpen klasse. Dette 
materialet utgjør ca. 50 %. 
Materialet til samlingen (i tillegg 
til Ofoten – saml.) hadde han fått 
fra auksjoner (Norske, Qxl, eBay), 
samlervenner og via annonser. 
Samlervenner ga tips om materiale 
- for eksempel fra auksjoner.  

Han valgte A3-format med tanke på presentasjon av større objekter, og at det tillater mer 
tekst og en mer spennende layout. Sideoppbyggingen med fakta-bokser og bilder ble 
forklart. Alle illustrasjoner var skannet inn. Han brukte Page maker. Tekst: Arial 12 og 14 
pkt. gir god lesbarhet.     

Først litt historikk/datoer fra 1940, sitat: 

«Jernmalmen fra Sverige gjorde 
Narvik til et strategisk mål av stor 
betydning for de krigførende land 
under 2. verdenskrig. Den 9.april 
1940 ble byen invadert av ti tyske 
jagere med 2000 Gebirgsjägere.  De 
to norske panserskipene, ”Norge ”og 
”Eidsvoll ”ble senket, og 276 mann 
mistet livet. 
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I det første sjøslaget om Narvik, 10.april 1940, gikk fem Royal Navy destroyere inn i 
Narvik havn og skadet fem tyske destroyere så kraftig at to sank. 

Det andre sjø-slag om Narvik skjedde tre dager senere enn det første, 13. april 1940. Vice 
Admiral William Whitworth og hans styrker gikk inn i Ofotfjorden for å senke de 
gjenværende åtte tyske krigsskipene og to ubåter, som i virkeligheten var fanget i en felle 
som følge av mangel på drivstoff etter det første sjøslaget. 

 

Den tyske invasjon av Norge 9.april 1940 var 
verdens første kombinerte militæraksjon, som 
involverte både hær, marine og flyvåpen. 
Mens de norske militæravdelingene i Sør-
Norge måtte legge ned våpnene etter kort tid, 
fortsatte krigen i nord, støttet av engelske, 
franske og polske styrker. Byen ble til slutt 
gjenerobret den 28.mai 1940. Dette var den 
første allierte seier mot Tyskland.  

 

På grunn av utviklingen i krigen på kontinentet førte dette til at de allierte trakk seg ut, 
like før de pressede tyske styrkene ved svenskegrensen måtte gi seg. Dermed måtte de 
norske styrkene legge ned våpnene 10.juni 1940.» 

De allierte trakk seg ut uten å fortelle nordmennene om det. 

På denne tiden var Narvik i sentrum for verdensnyhetene. Forsider av fransk, engelsk og 
amerikansk avis, som bekreftet det, ble vist. 

Eksponatet var bygd opp som følger:  

Kampen om Narvik 

Tjenestemrk./off. sak. Norsk 
postkontroll. Engelsk feltpost. 
Fransk feltpost og sensur. Polsk 
feltpost/Airgraph. Tysk sensur. 
Nødpengesedler/-stempel. Tyske 
postkort/brevkort. Tysk feltpost. 
Narvik H. 
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Okkupasjonstid.  

Portofreie Dienstsache. Deutsches 
Dienstpost. Tysk feltpost. Tysk 
feltpost/Rek. feltpost. 

Tysk/norsk luftpost. Tilbakeholdt 
post/engelsk sensur. V-merker/Viktoria 
oblat. Postanvisning/telegramanvisning. 
Frimerker av Harald Damsleth. 
Rekommanderte sendinger.  

Rasjonering. Patriotiske brev/kort.  

Viste Narvikposten som var en nazist-avis som ble ugitt både på norsk og tysk. 

 

Etterkrigstid 

Feltpostkontor no. 4. Norsk etterkrigssensur. 
Vedifølgebrev/pengeinnveksling. Norske 
minnefrimerker. Tirpitz minnebrev. Fransk 
minnefrimerke/-brev. Polsk minnefrimerke/-
brev.  

Engelske minnebrev 1. sjøslag. Engelske 
minnebrev 2. sjøslag. 

 

En mengde brev, kort og andre objekter 
ble vist under alle underpunkter 
ovenfor.  

Viste blant annet: Rek. brev stemplet 
Narvik 8.4.40 dagen før panserskipet 
Norge ble senket, og med 
gummistempel med tekst: Panserskipet 
"Norge".  
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Polsk feltpost – brev sendt til den polske 
helseminister som var i eksil i 
Paris(sjeldent). Fortalte om stempelet 
Narvik H (H=havn, underpostkontor fra 
1.2.1936) som forsvant i 1940 og dukket 
mange år senere opp i et museum i 
Østerrike. Underpostkontoret fikk nytt 
stempel 26.2.1941 hvor H nå er plassert i 
bunnen av stempelet og ikke etter 
NARVIK som før.  

Eksponatet oppnådde gull (88p) på SØRLAND 12. Klipp fra avslutningsbildet: 

Ferdig utstillingssamling? Kommentar: Planen bør forbedres. Bruk ikke posthistoriske 
begreper. (Åpen klasse). Nye objekter dukker opp. Nye vinklinger. Om-monteringer, Nye 
internasjonale regler for åpen klasse. 

 

Vi takker Gunnar Melbøe for en grundig repetisjon av en del av vår historie, for en 
oversikt over filatelien knyttet til en krig og for innsikten i hans oppbygning av et 
utstillingseksponat i åpen klasse – fremført på en måte som gjorde stoffet greit 
tilgjengelig.   

 

*** 

Eventuelt  

Formannen: Fellestur til Island, med forbehold, i forbindelse med utstillingen 7. – 9. juni. 

Minnet om utstilling i Fredrikstad 4. – 6. oktober med påmeldingsfrist 1. mai. 

Kveldens Quiz-vinner: Finn Nordrum.  

35 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat fra  møte nr. 2404 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 18. februar kl. 19.00. 2 opptagelser, 
ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens foredragsholder: Olav Dyresen 

Tema: Lokal post i Hamarområdet. 

  Dyresen var født og oppvokst på Hamar. Han 
begynte å samle frimerker som guttunge. Etter 
hvert ble det for kjedelig å fylle huller og han 
begynte med hjemstedssamling. 

Samle-område: Posten i Hedmark frem til og med Enringsperioden. Poststeder og 
portosatser. 

Foredraget vil i stor grad være knyttet til Hamar.  

Først noen sentrale datoer: 

21. Mars 1849 ble Hamars etablering som kjøpstad stadfestet av kongen, og regnes som 
byens dato for grunnlegging. Sommer 1849. Postføring startet på Mjøsa ved D/S 
Jernbarden.  

Poståpneriet etablert på Hamar 14. April 1850. 11.10.1880 Jernbanen Eidsvold Hamar 
åpnet. 

 I 1849 besto Hamar av 10 hus – i 1850 av 28 hus 0g 500 innbyggere.  

Hamar-stempler vist: Stor antikva, sendt fra 
gravør 20.10.1851. Fikk 3-rings stempel nr. 
99  ca. juni 1855. Liten antikva, fra 1858. 
Stolpe, fra 1865. 

     Før 14. april 1850 var det poståpneri 
Wang paa Hedemarken, opprettet 1759. Det 
lå ved Thorshaug gård ikke langt fra Vang 
Prestegård. Brev sendt i 1838 til Danmark og 
brev i 1850 fra Foged Bay til Oure på 
Nordmøre, med påskrift fra dette 
poståpneriet, ble vist.  
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Viste brev med håndskrevet Hamar fra perioden 14.4.1850 til 20.10.1851 da postkontoret 
ikke hadde fått stempel ennå. 

     Han viste flere objekter med: Portobelagte forsendelser før 1889 – ufrankerte brev hvor 
mottaker betalte porto med et tillegg, Portofrie forsendelser før 26. juni 1926. 

     Mange D/S førte post på Mjøsa: 
D/S Jernbarden, fra 1849. D/S 
Dronningen, fra 1855.  
Færdesmanden, fra 1856. D/S 
Skibladner, fra 1856. D/S 
Tordenskjold, fra 1876. D/S Let-
vindt, fra 1867.  

D/S Bundefjord, fra 1898. D/S Hamar, fra 1888. D/S Gjøvik,  fra 1902.      D/S Skreia, fra 
1902. D/S Lillehammer, fra 1908.. Mange brev fra denne postføringen ble vist. Bl.a. med 
3-rings 186 og senere Schweizerstpl MJØSEN C brukt på D/S Hamar. Stempel MJØSEN 
D (sjeldent) brukt på D/S Skreia. 

Han oppdaterte oss på tidlig jernbanehistorie: Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll,  
åpnet 1. September 1854. 

 Hamarbanen/Grundsetbanen, 
åpnet 23. Juni 1862. Rørosbanen,  
åpnet 13. Oktober 1877. 
Kongsvingerbanen, åpnet 
3.10.1862. Eidsvold til Hamar, 
åpnet 11.10.1880. Flere brev som 
var gått gjennom 
postekspedisjonen på tog ble vist. 

 

     Avissag. Viste brev med denne påskriften. 
Dette gjaldt som oftest korrespondanse 
mellom avis/blad-utgiver og abonnent, 
bestilling, betaling.  Trykkeriet betalte porto 
med moderasjon eller det kunne være 
portofrihet. 
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Dyresen viste til slutt en rekke brev fra og med prefrim-perioden til 1880 – med grundige 
analyser ut fra stempler og påtegninger og god lokalkunnskap, illustrert ved dette: 

« ”DØLVEGEN” – NÅR ISEN HADDE LAGT SEG. 

Isvegen langsetter Mjøsa mellom Fåberg og Eidsvold ble kalt ”Dølvegen”. Om Mjøsa var 
islagt eller åpen foregikk det stor trafikk på fjorden. Det ligger i navnet at det var 
Gudbrandsdølene som dominerte trafikken. Mange bønder, spesielt fra Fåberg tok på seg 
slik kjøring som attåtnæring om vinteren.  

Dølvegen sto for det som ble kalt langsetter-ruta på Mjøsa. Det var den viktigste ruta for 
varehandelen. Tversover-rutene mellom øst og vestsida av Mjøsa hadde mer preg av 
fergetrafikk, person og postbefordring. Langs Dølvegen var det spesielt at 
dølvegskuskene med hest og slede på sin ferd benyttet bryggene til å hvile og spise ved. 
De samme bryggene som dampskipene la inntil når vannet var åpent. Bl.a. langs Feiring-
landet skjedde dette.» 

 Han ønsker seg: Objekt stemplet SVINESUND B. Stempelet ble sendt oppover og ble 
brukt ved ompakking av post som gikk over grensen ved Kongsvinger. 

Prøver å få: 3-rings-perioden komplett. 

Vi takker Olav Dyresen for et engasjerende foredrag med mange spørsmål og 
kommentarer fra salen. 

*** 

Eventuelt  

Formannen: Minnet om klubbkonkurransen om 14 dager. INFO er sendt til trykking. 
Minnet tippere om muligheten for å støtte klubben med Grasrotandelen.  

Kveldens Quiz-vinner: Arvid Løhre 6p.  

Tore Frøvig hadde samme poengsum. 

32 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat fra møte nr. 2405, mandag 4. mars. 

I stedet for foredrag var det klubbkonkurranse, initiert og ledet av Marit Elind, denne 
kvelden. Formannen valgte å utsette møtet en halv time til klubbkonkurransen var 
avviklet. Dette var en uformell konkurranse hvor medlemmer var blitt oppfordret til å vise 
objekter fra et samle-område de kunne tenke seg å utvikle videre. Tre medlemmer deltok i 
konkurransen.  Fremmøtte medlemmer fikk stemmesedler hvor de skulle gi henholdsvis 
3p. (beste eksponat), 2p. (nest beste) og 1 p (3. beste). Det var stor interesse for 
eksponatene – med spørsmål til utstillerne og diskusjoner. Drevne utstillere med 
internasjonal dommer Arne Thune–Larsen i spissen ga gode råd til utstillerne.  Det var tre 
fine samlinger, og Thune-Larsen brukte ord som "stort potensiale" i sine kommentarer. 
Avstemningen ga følgende resultat:      

Jan Ankarstrand: " Posten i Vestby 
kommune", 47 poeng. 

Liv Norbom: " Lover og dokumenter 
knyttet opp mot seilskute-tiden", 40 
poeng. 

Egil Kiserud: " En reise på 
Telemarkskanalen – Skien til Dalen", 33 
poeng. 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken 
kl. 19.30. Ingen opptagelser, 1 anmeldelse. 
Quiz. Lynauksjon. 

Eventuelt  

Formannen: Husk å møte på Generalforsamlingen om 14 dager. Reklamerte for CD fra 
Krigs- og feltpostforeningen. Minnet om utstillinger i Stavanger – Rogaland 2013, 31.5 – 
02.06, Fredrikstad – Frefil 2013, 4. – 06.10 og Samlermesse i Karlshus i Råde søndag 14. 
april.  Thore Habberstad opplyste om quiz – stillingen før dagens resultat: 

1)Frøvig (16 p.) 2)Tamber (15 p.) 3)Magnus (14 p.). 

Kveldens Quiz-vinner: Jens Chr. Magnus 6p.  

28 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Bilder fra klubbkonkurransen 4.mars 2013  

Foto: Marit Elind / Tryggve Johansen 
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Referat fra  møte nr. 2406 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 18. mars kl. 19.00. 1 opptagelse, ingen 
anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Møtet ble midlertidig avsluttet ca. kl.19.30 for avholdelse av Generalforsamling. 

Møtet gjenopptatt ca. kl. 21.00. 

Eventuelt  

Kveldens Quiz-vinner: Rolf Einar Tamber 9p.  

Jens Chr. Magnus hadde også 9p. samme poengsum. 

44 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

  GRASROTANDELEN - 
Et viktig bidrag til OFK! 

Dette kan gjøres på følgende måter: 

1) Hos Kommisjonær: Med strekkode og/eller organisasjonsnummer og 
spillekort hos en kommisjonær. 
 
2) SMS: GRASROTANDELEN 961210461 til 2020(tjenesten er 
gratis). 
 
3) Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
 
4) Norsk Tipping Mobilspill. 

 
Mer info på www.grasrotandelen.no hvor du også kan følge med på 

inntektene til OFK og andre. 

http://www.grasrotandelen.no/


32 
 

 

 

 


