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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2014 

Husk å melde deg på sommermøtet! 
 
 

 

Frivillige til Nordia 2014 

Årets happening skjer i tiden fredag 21. 
november til og med søndag 23. november 2014. 
Da arrangeres den nordiske frimerkeutstilling 
NORDIA 2014, på Lillestrøm. Et arrangement, 
for at det skal kunne skje, er avhengig av stor 
arbeids innsats, basert på frivillighet.  
Les mer på s.13 

 

Norsk postsak-ekspress skaffet bevis mot italiensk 
kjeltring 
 
Postsak, - selvfølgelig var det mulig å  
sende dem ekspress, hvis det var behov  
for det. Forleden fikk jeg som gave et  
ekspressbrev, som var adressert til en  
Oslo 2-adresse. Avsender var Poststyret,  
og det var stemplet 10.12.1965 kl. 12-16.  
Med andre ord en lokal Oslo-forsendelse.  
Les mer på s. 10 
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NR 2/2014 -25. 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 NO05 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,  
Jan Henrik Fjære og Karl Schei  

 
  

 

Husk å meld deg 

på Sommermøtet, 

fristen er 22 mai! 
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Litt om Nordia 2014, 
nettvett og kommende 
frister! 
 
Nå renner sanden i timeglasset raskt. 
Nordia 2014 er rett rundt hjørnet, og 
behovet for hjelpende hender er stort. 
Dere finner kontaktinformasjon lenger ut 
i dette nummeret av Info, og meld dere til 
tjeneste. Klubben er avhengig av alles 
bidrag til denne store dugnaden så meld 
fra til Svein H. Andersen så snart som 
mulig. 

Når vi først er inne på frivillighet, og det 
å legge tusener av timer i frivillig arbeid 
for filatelien så vil jeg minne på noe som 
virkelig undergraver hardt arbeid.  
Fildeling på nett er sikkert populært for 
mange, men vi leser stadig om lovbrudd 
knyttet til dette, og brudd på avtaler om 
Copyrights.   

Dette gjelder selvfølgelig også for   
filatelistiske publikasjoner. Vi vet jo alle 
at arbeidsinnsatsen er enorm når det 
gjelder å få ut filatelistisk litteratur, og at 
fortjenesten forsvinnende liten. Ja, ofte 
kun til selvkost. Samtidig gleder vi oss 
stort når vi får tak i en bok som hjelper 
oss videre i hobbyen vår. Dette arbeidet 
er selvfølgelig Copyright beskyttet. 

Når da noen velger å bryte loven, og 
samtidig ødelegger for salg ved å kopiere 
å legge dette fritt ut uten noe som helst 
form for samtykke fra forfatteren så er 
dette en simpel kjeltringsstrek.  

Resultatet blir på sikt at ingen ønsker 
lenger å bruke tusenvis av timer på dette 
arbeidet, ingenting blir publisert og 
Filateli-Norge mister enhver form 
tilvekst i litteratur.  Jeg regner med at alle 
medlemmene er enige om at vi snur 
ryggen til slike forbrytelser, og at vi 
melder fra til klubben hvis slike 
aktiviteter blir oppdaget på nett.  
 
Er vi på nett så er det heldigvis mange 
kilder som ligger der fritt tilgjengelig, og 
er til berikelse for hobbyen vår. Det er 
bare å vise nettvett og skille mellom hva 
som legges ut med forfatteres viten og 
vilje, og hva som er stjålet.   

…. og så helt til slutt.                  . 

Husk påmeldingsfristene til sommer-            
møtet og OFK’s fellestur til Praha for de 
som ønsker å delta der. Det er svært kort 
tid til begge påmeldingsfristene.  

Ha en fin sommer med både varme dager, 
og noen mer regnfulle som passer til litt 
filateli! 

Bjørn Schøyen, redaktør 

 

 

 

 

 

  

Husk å kjøpe 

Norgeskatalogen 

2014 
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Protokoll fra 
GENERALFORSAMLING 

i 
OSLO FILATELISTKLUBB 

Mandag 24. mars 2014 på Schafteløkken 
 
Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 2423 og startet kl. 19.30. 
 
1) Valg av dirigent, Lederen foreslo rådsmedlem Arne Thune-Larsen. Han ble valgt  
     referent, tellekorps    ved  akklamasjon. Han konstaterte at alle kriterier for lovlig  
     og underskrivere       avholdelse var oppfylt. 
     av protokollen. Som referent ble foreslått Øistein Haugen, til de øvrige  
2) Godkjenning av oppgaver - Kjell Åge Johansen og Elling Nyrønning. 
     innkalling og  Alle valgt ved akklamasjon 
     dagsorden. 
 
3) Styrets års-            Lederen leste beretningens innledning samt ”Medlemstallet” i 
    beretning.                   sin helhet. En stående forsamling hedret minnet etter                 

Astri Nielsen, Erling Dehli, Hasse Aigeltinger, Hans Jørgen 
Bakke, Jan M. Clausen, Erling Johannessen, Andreas Nilsen, 
Rolf Nordhagen. 
Øvrige punkter i beretningen ble lest punktvis. Ingen 
kommentarer eller spørsmål. Dirigenten erklærte beretningen for 
godkjent.    

 
4) Årsregnskap for  Kasserer Tore Frøvig leste Driftsregnskapets inntekts- og  
    2013, revisors  utgiftsposter. i hele 1000 kr. Kasserer leste så Aktiva- og  
    beretning og    Passiva postene fra Balanseregnskapet. Dirigenten leste  
    Rådets uttalelse.  konklusjonen i revisors beretning (Revisorhuset AS) samt  

Rådets uttalelse. Det ble bemerket at underskuddet i revisors 
beretning var hentet fra regnskapet for 2012! Dette vil bli tatt 
opp med revisor. Deretter ble regnskapet godkjent og styret gitt 
ansvarsfrihet.  

 
5) Disponering av  Regnskapets underskudd belastes Driftsfondet. Kassereren  
    resultat 2013.  leste inntekts- og utgiftspostene i budsjettforslaget.  
    Budsjett for 2014.  Flere uttrykte bekymring for underskuddets størrelse. Wilfred 

Wasenden oppfordret styret til å flytte penger til 
banker/institusjoner hvor det kunne avtales høyere avkastning. 
Carl Nyland og Erik Strømsøe delte disse bekymringene. Tore 
Berg (styrets ekspert i økonomisaker) svarte at han på vegne av 
styret i samarbeid med Georg Størmer fra rådet, sammen med 
kasserer, var i ferd med å gjennomføre dette. Lederen kunne 
opplyse om at man prøver å utgi en ny utgave av  NK Postal, og 
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hadde budsjettert med utgifter for 2014. Dersom vi greier å utgi 
postal i 2014 forutsettes den stort sett å gi inntekter året etter. 
Georg Størmer foreslo at medlemskontingenten nå må heves. 
Leder viste til egen sak 9 om kontingenten.   

   Budsjettforslaget ble så vedtatt uten innvendinger. 
  
6) Forslag om  Styrets forslag til tillegg "Midlene kan bare disponeres til   
    tillegg til § 26,             fordel for Norsk Filatelistforbund eller andre organisasjoner 

    2.avsnitt i                   med formål å spre kunnskap om og fremme interessen for  
    klubbens lover  filateli."    
                Styrets forslag vedtatt uten innvendinger 
 
7) Valg                       Valgkomiteens forslag ble fulgt uten motforslag. Alle valg 

foretatt ved akklamasjon. Følgende ble dermed valgt: 
                                   
STYRET 
 
Leder 2014:                         Bjørn Muggerud 
 
Styremedlemmer 2014/15:  Thore Habberstad og Bjørn Eirik Rasmussen                
                                              . 

(Ikke på valg: Bjørn Schøyen og Øistein Haugen)                    
                                                                                
Varamedlemmer 2014:       Tore Berg, Jan Henrik Fjære og Svein H. Andersen 
              
RÅDET 
 
Medlemmer 2014/15:          Arne Thune-Larsen og Georg Størmer 
 
                                                  (Ikke på valg: Gunnar Melbøe, Odd Eidet Frømyhr og  
            Knut Fr. Knutzen)   
Varamedlemmer: 2014:      Egil Kiserud og Per Erik Knudsen 
 
8) Valg av regi-  Styrets forslag: Revisorhuset AS 
    strert eller stats- Styrets forslag vedtatt uten innvendinger. 
    autorisert revisor 
 
9) Fastsettelse av Styrets forslag (uendrede satser): 
    kontingent for Medlem med Forbundskontingent  kr 450 
    2015                Medlem uten Forbundskontingent  kr 200 
                          Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent 
                                     Hans Erik Skirstad fremmet konkret forslag:  
   "Kontingenten heves med 50 kr for alle kategorier" 
   Styrets forslag ble vedtatt. Mot 8 stemmer. 
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Dirigenten konstaterte at alle punktene på Dagsorden var behandlet og at General- 
forsamlingen var slutt. Klokken var ca. 20.30. Styrets beretning, årsregnskap med noter, 
revisors beretning samt Rådets uttalelse vedlegges protokollen. 
 
 
 Øistein Haugen, referent    Arne Thune-Larsen, dirigent 
          (sign.)                                                                          (sign.)  
 
     Kjell Åge Johansen                                                        Elling Nyrønning 
             (sign.)                                                                           (sign.) 
 

 

 

GUIDE TIL BRUK AV OFKs NETTSIDER 
 
 
På hjemmesidene til Oslo Filatelistklubb (www.oslofilatelistklubb.no), 
finnes det mange sider med flere mange linker, ulike filtyper og flere 
ressurser av ymse slag. Det har kommet noen tilbakemeldinger på at enkelte 
filer har vært vanskelig å åpne/lese og at det ikke er like greit å 
manøvrere/navigere mellom de ulike sidene. 
 
Webmaster vil i denne artikkelen ta for seg dette og forsøke å gi noen råd - 
slik at du som bruker forhåpentligvis vil få en bedre opplevelse når du bruker 
sidene og de ressursene som finnes der. Etter hvert har det faktisk blitt 
ganske mye; utdrag av INFO siden 2009, auksjonslister med resultat, alle 
nyhetsbrev siden 2007, oversikt over artikler publisert i INFO siden 1990, 
ulike bibliotekoversikter, møtereferater og mye mer.  
 
Nettstedet og sidene er til for klubbens 
medlemmer og andre som søker informasjon 
om klubben og/eller frimerkesamling, og det er 
derfor viktig at sidene faktisk gjør dette. I 
tillegg skal det ikke være vanskelig å 
manøvrere mellom siden, eller at en ikke får 
klikket på de linkene en ønsker.  
 
  Fig.1 

http://www.oslofilatelistklubb.no/
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Sidene er såkalt dynamiske (omtalt i INFO 1/2012) og det brukes databaser 
og tabeller for å vise enkelte lister og oversikter. For eksempel på siden for 
INFO kan du åpne utdrag for de enkelte INFO-utgavene - enten som pdf- 
eller i flashversjon. (fig. 1)  
 
 

Og du kan søke i artikler 
publisert i INFO – enten 
gjennom å åpne et Excel-ark 
eller gjennom websidevisning 
med din nettleser (fig. 2). 
 

 
 

OFK har nå også valgt å publisere de quizene som brukes på møtene i 
Microsoft PowerPoint-format. 
 
Men alt dette krever at PC’en eller Mac’en din (eller nettbrettet eller 
SMART-telefonen for den saks skyld) har støtte for disse ulike formatene 
og filtypene. Når det gjelder flash, så har Apple valgt og ikke støtte dette 
format på håndholdte enheter. Men andre ord, du vil ikke få opp INFO i 
flash-format på iPhone eller iPad. Dette skyldes verken brukerfeil eller feil 
ved nettsiden, og du må faktisk velge pdf-varianten.  
 
I tillegg må nettleseren din ha støtte for HTML5 og CSS3, som er språket 
som definerer hvordan nettstedet er bygd opp. Hvis du laster sidene og får 
følgende varsel (fig. 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2 

Fig.3 
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er dette en indikasjon på at 
selve nettleseren din er noe 
gammel og med fordel kan 
oppdateres. Støtten for 
HTML5 og CSS3 vil kunne 
variere noe dersom du har 
en utdatert nettleser. Flere 
alternativer er listet opp ned 
til venstre på hjemmesiden; 
Opera, Firefox og Chrome i 
tillegg til Internett Explorer 
(fig. 4). En oppdatert og 
moderne nettleser er en 
forutsetting for at nettsidene 
oppfører seg slik de er tenkt 
og bygd opp. En moderne 
og oppdatert nettleser vil 
også sikre bedre sikkerheten 
ifm nettsurfing for deg som 
bruker på et mer generelt 
grunnlag. 
 
Og dersom du ikke har Flash-player, Adobe Reader, Microsoft Word, 
Powerpoint eller Excel installert på datamaskinen, får du ikke åpnet aktuelle 
fil som krever et program med sik støtte. Det finnes gratisprogrammer for 
alle disse filtypene, som du altså må laste ned og installere lokalt på din 
maskin. Og har du ikke Microsoft Office installert, kan du faktisk laste ned 
såkalte reader/viewer-programmer, som kan lese disse formatene uten at du 
kan gjøre så mye mer. Å ha installert riktig program er faktisk påkrevd 
dersom du laster med filen og forsøker å åpne den fra datamaskinen og ikke 
velger å lese den i nettleseren. 
 
Videre finnes det alternativ med visning i nettleseren for de fleste filtyper. 
Dette kommer fram som et spørsmål om du vil se eller lagre på filen når du 
forsøker å klikke på en slik link.  
 
 

Fig.4 
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I tillegg har noen opplevd problemer med å laste auksjonslistene (pdf-filer). 
Dette kan skyldes problemer med nettleseren eller muligens at en ikke flytter 
markøren til riktig sted for å åpne aktuelle fil. Menyen til venstre er en såkalt 
”fly-out meny” (fig. 5) hvor undermenyer kommer til syne når du flytter 
markøren (musepekeren) din over de ulike menyvalgene. For å komme til 
undermenyen må du altså flytte markøren etter menyvalgene som dukker 
opp før du kan klikke på linken som tar deg til selve filen/dokumentet/siden. 
Markøren din vil ofte bli til en liten hånd, som da altså indikerer at du holder 
markøren over en link. Det er med andre liten vits i å klikke på siden 
Auksjonsinfo da dette bare er et menyvalg – du må enten klikke på 
Auksjonslisten eller Auksjon for å komme videre. Da først åpner du selve 
auksjonslisten eller går til siden for Auksjon. 
 
Webmaster tester alle lister, sider, innhold og dokumenter som legges ut, 
men feil kan selvsagt oppstå ifm publiseringen. Det er derfor viktig at dere 
som oppdager feil eller har problemer melder ifra til OFK eller webmaster. 
Forhåpentligvis vil de overnevnte tips og råd være til hjelp og forebygge 
problemer med sidene. 
 
Ta gjerne kontakt med webmaster hvis du har spørsmål eller lurer på ting 
ifm. nettstedet og sidene. Det er alltid rom for forbedringer! 
 
Lykke til!  

Fig.5 
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Norsk postsak-ekspress  
skaffet bevis mot italiensk kjeltring 

 
         Av Arvid Løhre 

 
Postsak, - selvfølgelig var det mulig å sende dem ekspress, hvis det var behov for 
det. Eller som rekommandert, eller som verdsending. Postsaksendinger var regulert 
i Postloven. Jeg kan sitere Postreglementet, bind IV, kapitel XIII, Portofrihet. 
Frankering av statens og kommunens post. A. Innenriks, § 1. (utgaven 1935): 
«Postverkets egne tjenestesaker er portofri. Se postlovens § 2, 1ste ledd». Videre, 
samme reglement, § 2: «Postverkets egne tjenestesaker påtegnes "Postsak".  
 
Attestasjon kreves ikke, hvis postverkets tjenestekonvolutter er benyttet eller 
poststedet har satt sitt stempel på sendingens merkelapp. Andre sendinger som er 
påtegnet "Postsak" uten attestasjon, behandles som portofri under befordringen, 
hvis de er adressert til Poststyret eller dets avdelinger, et postkontor, et poståpneri 
eller en postekspedisjon.» 
 
Så hvis det var et behov 
for å sende en 
postsaksending ekspress, 
så ble det brukt ekspress. 
Forleden fikk jeg som 
gave et ekspressbrev, som 
var adressert til en Oslo 2-
adresse.  
 
Avsender var Poststyret, 
og det var stemplet 
10.12.1965 kl. 12-16. 
Med andre ord en lokal 
Oslo-forsendelse. Og det 
var plassert en EXPRÈS / 
ILBUD-etikett, blankett 
39, på frimerkets plass. 
For det var selvfølgelig en 
postsak-konvolutt.  
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På baksiden står det et stempel fra Oslo 
budavdeling, samme dag kl. 17:00. Det viser at 
brevet var brakt ut til adressaten på en tur i 17-
tiden. 

 
 
 
Inni konvolutten lå kopi av et brev, som adressaten på ekspressbrevet hadde sendt 
til en mottaker i Båtsfjord, mens han befant seg om bord i I/L «Wilmara» «i sjøen». 
Vedkommende var på vei til Taranto, Italia, skulle det vise seg. Taranto ligger langt 
ned i Italia, på innsiden av den italienske støvelhælen. Mottakeren i Båtsfjord måtte 
være en kraftkar, for han var blitt tildelt vektløftermerket etter en prøve han hadde 
avlagt mens han var om bord på «Wilmara». Nå skulle han få ettersendt merket til 
hjemadressen, men kjeltringen i Italia satt en stopper for det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historien fortelles best ved å referere direkte fra brevet. Brevet er undertegnet «For 
postdirektøren E. Tommelstad». Eilert Tommelstad, Postmuseets mangeårige 
leder? Ja da, han var byråsjef og hadde åpenbart flere oppgaver enn å bestyre 
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Postmuseet i 4. etasje i Dronningens gate 15, med inngang og heis fra Prinsens 
gate. Saksbehandler var signaturen SAa, (Sigurd Aarnes?). Her er teksten: 
 
«BREVBRUDD FORØVET AV FRIMERKEFORHANDLER I TARANTO ITALIA. 

Det italienske poststyret har oversendt et brev som De skal ha sendt primo 

september fra Taranto, Italia. Fotokopi av Deres brev ligger ved. Brevet er funnet 

under ransaking hos en frimerkeforhandler i Taranto. Det antas at brevet har gitt 

inntrykk av å inneholde ting utover selve korrespondansen og at 

frimerkeforhandleren har åpnet brevet for å tilvende seg innholdet. 

 

Kaptein L. Sørensen på M/S «Wilmara» har i brev hertil av 3. desember 1965 

opplyst at posten fra skipsmannskapet ble sendt i land med skipsagenten i Taranto 

for postbesørgelse, og at kapteinen antar at det er skipsagenten som har overlevert 

posten til frimerkehandleren i Taranto som har foretatt ulovlig åpning av Deres 

brev. 

Det er reist straffesak mot frimerkeforhandleren. 

Det italienske poststyret har bedt Poststyret om å gjøre Dem kjent med forholdet 

og spør om De er villig til å avgi brevet til bruk som bevis under rettsforfølgningen 

mot frimerkeforhandleren. Det italienske poststyret har også bedt om og i tilfelle 

hvilken gjenstand brevet inneholdt utover selve korrespondansen. 

Det går fram av brevet at et vektløftermerke var innlagt. Man ber opplyst hvilket 

metall merket var forarbeidet av. 

 

På grunn av rettsaken vil man være takknemlig for svar om mulig pr. omgående, 

da det haster meget. 

Svarkonvolutt vedligger.» 
 
Svarkonvolutten lå ikke i konvolutten da jeg fikk den, så det er vel en grunn til at 
en norsk sjømann som organiserte sjømannsidretten om bord, ville bidra til å få satt 
fast en kjeltring av en … Ja, vi vet hva sjøfolka kalte søreuropeere, men vi stopper 
der.  
  

Husk påmeldingsfristen til 

årets klubbreise til Praha, 

10. juni 2015  
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FRIVILLIGE TIL NORDIA 2014! 
 
Årets happening skjer i tiden fredag 21. november til og med søndag 23. 
november 2014. Da arrangeres den nordiske frimerkeutstilling NORDIA 
2014, på Lillestrøm. Et arrangement, for at det skal kunne skje, er avhengig 
av stor arbeids innsats, basert på frivillighet.  
 
Oppgavene er mange og det er først og fremst før i tiden før utstillingen 
åpner, som er mest hektisk. Her trenger vi frivillige til montering av 
samlingene og vakttjeneste. 
  

Under selve utstillingen trenger vi 
personell til flere forskjellig typer 
oppgaver og etter stengetid er vi 
igjen inne i en arbeidsom og 
hektisk periode, hvor det trenges 
personell til demontering og 
pakking av samlingene. I tillegg 
har vi etter nedmontering og 
pakking, behov i forbindelse med 
demontering av utstillingsrammer, 
pakking av disse og klargjøring av 
container for bort kjøring til lager. 
 
Til de som hjelper til før og etter 
åpningstiden, vil det vanke 
adgangsbillett til utstillingen, slik 
at du slipper å måtte betale for å 
komme inn. 
 
Svein H Andersen har tatt på seg 
ansvaret for å holde oversikt over 

de frivillige ressurser. Derfor ber vi om at de som ønsker å bidra, allerede 
nå melder seg på. Kan gjøres ved å sende en mail 
til contact@nordia2014.no eller sveinharthor@gmail.com. Man kan 
også ta kontakt på mobil 99 20 87 72. 
 

mailto:contact@nordia2014.no
mailto:sveinharthor@gmail.com
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De mest kritiske tidene er: 

 
 TORSDAG 20. NOVEMBER fra morgenen og utover dagen 
 SØNDAG 23. NOVEMBER FRA KL 17:00 og så lenge vi kan holde 

på om kvelden. 
 
I tillegg har vi behov for hjelp: 
 
 ONSDAG 19. NOVEMBER ETTERMIDDAG (tidspunktet er litt 

avhengig av når rammene er kommet opp og vi kan begynne å montere 
samlinger) 
 

 FREDAG 21. NOVEMBER før åpning til montering av samlinger samt 
noe til vakttjeneste. 
 

 LØRDAG 22. NOVEMBER i utstillingens åpningstid til vakttjeneste 
 
 SØNDAG 23. NOVEMBER i utstillingens åpningstid til vakttjeneste 
 
Eksakte klokkeslett er ikke endelig avklart enda. Vi forventer heller ikke at 
man stiller opp helt ubegrenset, men alle monner drar, som det heter. Vi 
setter stor pris på å få en indikasjon på når du kan stille opp. 
 
Svein H Andersen vil i løpet av høsten, sende ut en liste, som vil vise når 
den enkelte har “tjeneste”. 
 

 

  
 

Nordia 2014  
 

Din innsats er viktig!  
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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 2014. 

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,- i Norge. 

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 

 

Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK  
Våren/Høsten 2014. 

 

Mai 

19/5: Behandling av brannskadde barn i Tanzania –  
        Historien om Faraja. 
Jan-Henrik Fjære forteller om en sak som engasjerer ved siden av 
filatelien. 

26/5: Sommerauksjon. 
Siste mulighet til å skaffe seg nye objekter som kan sikre 
sysselsettingen på lange sommerkvelder. 

 

Juni 

2/6: Sommermøte. 
Se detaljer om påmelding annet sted i bladet. 

3/6: Sesongens siste åpningsdag i biblioteket. 

 

August 

19/8: Biblioteket åpner igjen for en ny sesong. 

25/8: Auksjon. 
Sesongens første auksjon og du har muligheter til å levere inn de 
dublettene du har sortert i sommer til auksjonsutvalget. 
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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 

1/9: Amerikanske precancels.  
Frank Gilberg forteller om utfordringene ved dette samleområdet 
som både er av de største i volum og utbredelse. 

4/9-7/9: Fellesreise til Praha. 

8/9: Auksjon. 
Har DU registrert din mailadresse for blant annet å motta 
påminnelser om auksjonslistene og annen info fra styret. 

15/9: Presentasjon av Norgeskatalogen 2015 ved Katalogkomiteen. 
Årets høydepunkt for mange av oss. Endelig får vi se resultatet av 
arbeidet med den nye katalogen. 

22/9: Auksjon. 
Husk alle auksjonslistene er å finne på klubbens hjemmesider 
www.oslofilatelistklubb.no hvor også resultatene blir lagt ut etter 
auksjonen (se tidligere møter).   

29/9: Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Knut Arveng. 
I jubileumsåret er det et spesielt jubileum som er direkte knyttet 
til hovedstaden og Knut Arveng forteller hva som foregikk.  

 

Oktober 

6/10: Auksjon. 
Benytt muligheten til å skaffe deg frimerker til egen samling så 
du har noe å drive med når mørket setter inn. 

 

 

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 ! 

 

   



19 
 

Sommermøtet avholdes i år 2/6 på Vigeland-muséet. 

Vigeland-muséet ligger langs Halvdan Svartes gate ved Frogner plass. Sør for 
Vigelandsparken, retning Skøyen. Se informasjon på www.vigeland.museum.no  

Vi møter opp ved hovedinngangen på Vigeland-muséet kl. 18.  

Nærmeste stoppested er Frogner plass. Både buss 20 og trikk 12 har holdeplass der. 

Nærmeste T-banestasjon er Majorstuen.                                       . 
Se Trafikanten for rutetider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etterpå blir det servert et måltid på Art of Sushi (som ligger i Elisenbergveien 19). 
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).  

Innbetalingen gjelder som påmelding.  

Betalingsfrist er 22/5. Så meld deg på allerede i dag! 
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OFK’s reise 2014 

OFK har i år planlagt reise til Praha i Tsjekkia. Turen går i forbindelse med en stor 
samlermesse (frimerker, mynter, postkort +) som arrangeres der. Den avholdes 4-6/9.  

I følge messens hjemmesider har de 230 stands med handlere fra 35 land! 

Mer informasjon om messen kan finnes på;  www.sberatel.info/en 

Opplegget blir som på turene de siste årene; 

OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller reisen til/fra 
Praha. Det naturlige er vel å reise senest på onsdag og hjem på søndag. Både SAS og 
Norwegian flyr direkte Oslo - Praha. 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 Praha i utstillingsperioden. 

Som de fleste vet er Praha en meget severdig by med mange flotte monumentale bygninger, 
hoteller mm. Så planlegg med å bruke tid på sightseeing. 

 

I tillegg til besøket i Praha 
planlegges det å arrangere en 
felles utflukt på fredag 5/9 til 
byen Český Krumlov. Byens 
sentrum står på Unesco’s 
verdensarvliste. 

 

For informasjon se www.zamek-ceskykrumlov.eu/en/ 

For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 10 juni; 

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

 Dersom du ønsker hotellrom ut over 3-7 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.  

http://www.sberatel.info/en
http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/en/
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Referat fra møte nr. 2419 

Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 27. januar kl. 19.00. Ingen opptagelser, 1 
anmeldelse. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens tema: Auksjonsåret 2013. Foredragsholder: Ørn Grahm.  

Grahm startet med noen generelle betraktninger: 

    "Man begynner å hente seg fra finanskrisen, men det går svært langsomt og  innebærer 
fortsatt problemer. Stor arbeidsløshet, særlig i Syd-Europa. Nervøsitet for utviklingen i 
Asia. Den norske kronen er blitt svakere, særlig mot slutten av året. Det koster etter hvert 
mer å kjøpe objekter ved utenlandske auksjoner. Vanskelig med godt auksjonsmaterial. 
Mye ordinært. Frimerkebutikkene borte og andre kanaler brukes." 

    Auksjonene er mange og det gode auksjonsmaterialet begrenset. Handlerne (unntak 
finnes) slurver med objekt-beskrivelsen. Ofte står det "sjeldent" på ordinært materiale. 
Handlere som opptrer kortsiktig og "gir blaffen" i kundene. Viktig at kundene kommer 
tilbake. Når kjøpere ikke får igjen sine penger blir interessen borte (og "jungeltelegrafen" 
går). 

    Han nevnte FEPA-undersøkelse i 2013 hvor 28 av 42 
medlemsforbund svarte (For eksempel svarte ikke 
Baltikum, Russland og Norge). 86 % av klubbene hadde 
mistet medlemmer de siste 5-10 år. Hovedårsaker: alder 
(79 %), samlerentusiasme forsvunnet  

( 42 % ), Økonomiske vanskeligheter(58 % ). 53 % av 
klubbmedlemmene er 60 år eller eldre. Hva gjør vi med 
nyrekrutteringen? 

Han startet så med toppobjekter fra nordiske land.  Sverige - 3 skill. bco oransjegul 1857. 
1886 - funnet på brev og solgt for SEK 7,-. 1984 – Feldman 3,4 mill. kr. 1996 – Feldman 
14,3 mill. kr. Mai 2010 – påstås solgt. Mai 2013, solgt – ukjent pris.  

 

En gruppe på 3 undersøkte merket på 1970-
tallet. Ett av medlemmene mente at merket var 
falskt. En forklaring kan være at det har sneket 
seg inn i 8 skill – klisjéen.                          .  
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39-blokken av NK1 solgt i okt. 2001, Skanfil, 
for 4,5 mill. kr., i apr. 2008, Feldman, angivelig 
for 11,5 mill. kr., sept. 2013 – Feldman – 
vurdering 2,843 mill. kr. – usolgt.  

 

Dansk toppobjekt usolgt hos Feldman både i 
september og desember. Corinphila feb./mars: 
Finske toppobjekter solgt billig.  

 

Grahm loset oss gjennom en rekke 
auksjons-resultater fra de store 
auksjonsfirmaene. Bl. a. verdens dyreste:  
Hawaii–brev solgt hos Siegel  i juni for 
13 701 675 kr. 

Vi takker Ørn Grahm for at han vil dele sine dyptgående kunnskaper om de ypperste 
objektene som omsettes på auksjonsfronten.    

*** 

Lederen: Premiering for flest fremmøter på medlemsmøtene 2013: 

Legionmerke til Bjørn Børke, Bjørn Einar Smith og Eivind N. Dahle som alle hadde 
vært på samtlige 15 ordinære møter! Vi gratulerer! 

Minnet om Nordia 2014 – påmeldingsfrist 1. juni til auksjons-komitéen for utstillingen. 

Oppfordret tippere til å benytte Grasrotandelen. 

Kveldens Quiz-vinner: Per Erik Knudsen 7p. 

32 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

  



23 
 

Referat fra møte nr. 2420 

Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 10. februar kl. 19.00. 1 opptagelse, 1 
anmeldelse. PF-er – Nordia 2014 fås kjøpt hos Thore Habberstad. Quiz. Lynauksjon.  

Kveldens tema:    Øst-Karelen. 

Foredragsholder: Odd Arve Kvinnesland.  

 

Itä–Karjala = Øst – Karelen (Ø-K). Vänö Liinnas 
roman, "Ukjent soldat" inspirerte ham til å samle ØK. 
Tankene gikk 50-60 år tilbake i tid da mange av oss 
leste denne boka. Ø-K. består av de områdene Finland 
erobret 1941 – 44. Områdene Finland tapte i 
Vinterkrigen 1939 – 40 er ikke å regne med. 
Befolkning: Ca. 36000 "finskættede" og 54000 i 
hovedsak russere (men også ukrainere). Kvinnesland ga 
en historisk oversikt, med hovedvekt på utviklingen i 
1941.  

Så over til filatelien. 3 poststeder (Aunus 
(Aunuksenlinna fra 1943), Vitele og Vieljärvi) ble 
opprettet i 1941. Totalt kom det 51 poststeder -2 
hovedpostkont., 10 postkont., 28 brevhus klasse 1, 
10 brevhus klasse 2 og ett  underpostkont. frem til 
1. april 1944. Frimerkene var finske med overtrykk 
ITÄ – KARJALA. Han viste objekter med 1. utg. 
(sort overtrykk), 

 

 2. utg. (grønt overtrykk) – begge utg. kom 1. 
okt. 1941. 3. og 4. utgave (overtrykk på 
Mannerheim- og Ryti-merker) kom 20. februar 
1942. Objekt vist. Siste utgave kom 1. mars 
1943. Totalt 28 merker + varianter på første, 
tredje og fjerde utgave. Store opplag. Merkene 
ble også brukt i Finland.  
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Kvinnesland viste en rekke objekter: 
Adressekort, luftpost, ekspress-brev, 
verdibrev, brev sendt lokalt og ut av 
området, jernbanepost (3 strekninger 
med egen posteksp.),               . 
   

 

 

feltpost (26 ulike nummer kjent), kort hjem fra 
frivillig danske på Svirfronten.  

Beskrev i detalj hendelsesforløpet da Sovjet tok 
tilbake ØK i 1944. Siste postkontor stengt 6. 
september 1944.  

 

 

Vi formidler følgende oppfordring: Har du noe fra Øst-Karelen liggende som kan være av 
interesse for meg, så håper jeg på kontakt! odkvinne@online.no. 

Vi takker Kvinnesland for et velstrukturert og inspirerende foredrag som fanget manges 
interesse.  

 

*** 

Lederen: Før Generalforsamlingen 24. mars i din kalender og møt opp. 

Minnet om Nordia 2014 – påmeldingsfrist 1. juni til utstillings-komitéen. 

Kveldens Quiz-vinner: Knut Arveng 3,5 p. 

29 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

mailto:odkvinne@online.no
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Referat fra møte nr. 2421 

Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 24. februar kl. 19.00. 1 opptagelse, ingen 
anmeldelser. PFer – Nordia 2014 fås kjøpt hos Thore Habberstad. Quiz. Lynauksjon.  

 

Kveldens tema:    Sensur av post i Danmark. 

Foredragsholder: Svein H. Andersen.  

Andersen startet med en historisk oversikt over sensurperioden: 

9. april kl. 04.15 gikk tyske tropper over 
grensen til Danmark. Kapitulasjon 06.15! 
Allerede etter to dager kunne man igjen sende 
brev til Tyskland og fra 24. april til de andre 
skandinaviske landene. Fra den 15. juli 1940 
ble Aussenlands Briefprüfstelle (ABP) 
Køben-havn opprettet.  August 1940, ble en 
separat pakkepost kontroll etablert. 

 

 

Juni 1941 opphørte sensur av post til 
Baltikum i forbindelse med Tysklands 
invasjon av Sovjetunionen. I oktober 
1944 ble kontrollen av brevforsendelser 
flyttet fra København til Sønderborg. 
De tyske troppene kapitulerte i 
begynnelsen av mai 1945. De siste 
brevene med sensur fra ABP 
Sønderborg stammer fra slutten av april 
1945. 

Danmark sensurerte post nesten 2 år 
etter at krigen var slutt. 
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Han forklarte og illustrerte hva som menes med 
lukkeremse, anvisningsstempel og sensurstempel. 
Mange forskjellige lukkeremser (NB! posthornet i 
indre sirkel av stempelet kunne være krysset eller 
åpent). Blå stripe sjelden.  Viste objekt stemplet 9. 
april 1940 kl. 18.10!  

 

Ga en oversikt over de ulike sensursteder med 
perioden de hadde sensuren. Han fortalte 
hvordan postkontrollen var bygd opp med 
avdelinger som tok seg av ulike forsendelses-
kategorier. Enring-stempel med Ak i sirkelen var 
passerstempler. Sensurstemplene ble også brukt 
som passerstempel. 

 

Andersen viste en rekke objekter som hadde ulike sensurstempler, lukkeremser, passer-
stempler og anvisningsstempler. 

 

Vi takker Svein H. Andersen for et engasjerende foredrag. 

 

*** 

Lederen: Oppfordret til å møte på Generalforsamlingen 24. mars og si sin mening og bidra 
til at Generalforsamlingen blir godkjent. 

Minnet om Nordia 2014 – påmeldingsfrist 1. juni til utstillings-komitéen. 

Kveldens Quiz-vinner: Tore Frøvig 4 p. 

25 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 
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Referat fra møte nr. 2422 

Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 10. mars kl. 19.00. Ingen opptagelser, en 
anmeldelse. Quiz. Lynauksjon.  

Kveldens tema:    Airgraphs og V-mail – Hva er det? 

Foredragsholder: Bjørn Myhre.  

Det gikk mye post til/fra fronten under 2. verdenskrig. 
Standardiserte helpost -skjemaer (tilnærmet A4-format) med 
trykt instruksjon på den ene siden og skrivemuligheter på den 
andre ble brukt (vist). Dette representerte betydelige volum 
og vekt ved transport. Plutselig kom annonser (vist) om 
Airgraph service i GB. Det gikk ut på at brev ble fotografert 
(mikrofilm) før forsendelse og fremkalt ved ankomst. En 
filmrull på 140g tilsvarte en brevmengde på 23kg. Det 
begynte i Midtøsten og spredte seg til andre krigssoner. 
Tilsvarende fikk USA V-mail (V=Victory). Følgende 
omfang av brevforsendelser (antall) ble oppgitt 

USA 15.6.42 – 1.4.45: Fra USA – 556 mill. Til USA 510+ mill. 

Britiske imperium: Fra GB – 135 mill. Imperiet – 300 mill.  

Alle Airgraphs ble sensurert. Sensurstempler vist. Ved 
fronten ble sensur foretatt av en offiser i avdelingen. Alle 
amerikanere hadde avsenderadresse NY eller San 
Fransisco. Engelskmennene røpet seg mer med dårlig 
skjulte adresser ved fronten.  

 
Soldatene sendte portofritt. Det er mye vanskeligere å finne 
brev til soldatene naturlig nok (ble kastet), enn fra 
soldatene og hjem. Myhre viste en rekke Airgraphs og V-
mail. En del er preget av at Myhre er "vulkansamler". 
Mange flotte tegninger. Blant annet en knyttet til Attu 
Island i Aleutene ut for Alaska som hadde amerikansk 
militærforlegning. Øya ble okkupert av japanerne 7.6.42. 
Eneste amerikanske territorium som ble okkupert.  
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To knyttet til Norge: en laget av polske styrker i UK – 4 år siden Narvikokkupasjonen og 
en fra New Zealand. 

Takk til Bjørn Myhre for velstrukturert foredrag innen et område som mange kanskje ikke 
kjente til, men som vekket interesse. God kommunikasjon med de fremmøtte! 

*** 

Lederen: Oppfordret til å møte på Generalforsamlingen 24. mars og si sin mening. Minnet 
om Nordia 2014 – påmeldingsfrist 1. juni til utstillings-komitéen. Påmeldingsskjema lagt 
ut på hjemmesiden. PF-er til salgs – Thore Habberstad. Søndag 6. april – Samlermesse i 
Råde.  

Kveldens Quiz-vinner: Rolf Einar Tamber 5 1/2 p. 

32 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/
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Referat fra møte nr. 2423 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 24. mars kl. 19.00. 1 opptagelse, 1 anmeldelse. 
Quiz. Lynauksjon. 

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

Møtet gjenopptatt ca. kl. 20.30. 

Eventuelt  

Lederen minnet om Nordia-objektene som kunne kjøpes av Thore Habberstad og Råde-
messen 6. april (Skriftlig info om messen, som interesserte kunne ta med, er lagt ut ved 
protokollen). Forbundspresident og OFK-medlem Tore Berg, som fyller 60 år 2. april, ble 
gitt gave fra OFK.  

Kveldens Quiz-vinner: Knut Arveng 5p.  

44 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 Referat fra møte nr. 2424 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 7. april kl. 19.00. 1 opptagelse, 1 anmeldelse.  

Styret har konstituert seg og Styret, Rådet, komitéer og utvalg har nå medlemmer som 
følger: 

Styret 

Leder: Bjørn Muggerud (2014), Nestleder: Bjørn Eirik Rasmussen (2014) 

Styremedlemmer: Thore Habberstad (2014/15), Øistein Haugen (2014), Bjørn 
Schøyen(2014) 

Auksjons/klubbaftenutvalg: Øistein Haugen, Thore Habberstad, Jan-Henrik Fjære og 
Karl Schei. 

Biblioteksutvalg: Kjell Åge Johansen, Tryggve Johansen, Carl Nyland, Svein H. Andersen 
og Bjørn Muggeud. 

Festkomite og ordenskollegium for ”den glade Gauk”: Bjørn Eirik Rasmussen og Thore 
Habberstad. 
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Ordenskollegium for ”det Gyldne Posthorn” samt komite for bestyrelsen av 
”Anderssen-Dethloff medaljen”: Bjørn Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen og Øistein 
Haugen. Arne Thune-Larsen, Georg Størmer og Gunnar Melbøe ( utpekt av Rådet) 

Kalogkomiteen for NK 2015 er utnevnt tidligere. 

Valgkomiteen: Tryggve Johansen utnevnes som styrets  
representant. Erik Strømsøe og Erik Olafsen innstilles til valg. 

Erik Strømsøe og Erik Olafsen ble valgt ved akklamasjon.  

Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens tema:    Nordia 2014. 

Foredragsholder: Utstillingsleder Ivar Sundsbø. 

Nordisk utstilling har vært arrangert siden 1966. 
Den er kategorisert som regional FEPA – 
utstilling. Utstillingen går på omgang mellom de 
nordiske landene – i 2013 var den på Island og 
neste år i Sverige. Utstillingen finner sted i Norges 
Varemesse på Lillestrøm 21. – 23. november. Den 
planlegges med 140 – 160 eksponater (ca. 750 
rammer). Sundsbø viste oversikt over 
utstillingsområdet og område for handler-stands 
som ligger mot nord i bygget.  

Utstillingen arrangeres av Norsk Filatelistforbund i samarbeid med Posten Norge AS, 
Frimerketjenesten, med OFK som teknisk arrangør. Flere klubber vil delta i arbeidet. 

Han ga en oversikt over komitéene som arbeidet med arrangementet. 

Utstillingen inngår som en del av Grunnlovs-jubileet og er kommet med i Stortingets 
jubileumskalender. 

Det planlegges bankett i Gamle posthushallen. Clarion Hotel, Royal Christiania, 2 min. fra 
Oslo S, er innkvarterings-hotell.  

Utstillingen blir som en nordisk konkurranse og det forventes mange eksponater av meget 
høy kvalitet. Det sendes også ut eksponat – invitasjoner. Posten har vært i kontakt med 
slottet, og en del materiale etter Kong Olav kan bli vist. Det er ennå ikke avgjort hvilken 
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objekt-attraksjon (trekkplaster) som skal vises. Det blir egen frimerkeutgivelse (vist frem) 
i november med 19 kr løve og 16 kr Christian Frederik.  

Sundsbø oppfordret forsamlingen til å melde seg som hjelpere på utstillingen og som 
utstillere. Frist 1. juni for å melde seg som utstiller. 

Detaljene finner du på utstillingens hjemmeside http://www.nordia2014.no 

Vi takker for en ryddig introduksjon til årets filatelistiske høydepunkt! 

***Eventuelt  

Lederen oppfordret til å melde seg som hjelpere på utstillingen og som utstillere. Støtt 
utstillingen ved å kjøpe Nordia-objektene.  

Quiz – stillingen pr. dato borger for en spennende innspurt: 

Knut Arveng 16p, Asle Tengs 15p, Jens Chr. Magnus 13p, Tore Frøvig 12p, Einar Rolf 
Tamber 11p og Odd Eidet Frømyhr 10p. 

Kveldens Quiz-vinner: Odd Eidet Frømyhr 4p.  

30 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent  

Vi minner om våre  
e-post adresser:  

 
Oslo Filatelistklubb: 

ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

OFK Info: 
info@oslofilatelistklubb.no 

http://www.nordia2014.no/



