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Årets sommermøte blir 1. juni 2015 
 

OFK vil holde årets sommermøte i Postens  

nye Østlandsterminal på Lørenskog. 

Etterpå blir det et lite måltid der. 

Påmeldingsfristen er allerede 22.mai!  

Les mer på s.6 

Husk å kjøpe Norgeskatalogen Postal II, 

og ny Norgeskatalog 2016 som kommer i 

september! 

 

    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2015 

OFK Info trenger flere bidrag 
 

Denne rubrikken burde være fylt med en 

artikkel. I tillegg til ny redaktør så trenger 

vi også sårt bidrag til kommende nummer 

av Info.  

Les mer på s.3 
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Vi minner om våre  

e-post adresser:  
 

Oslo Filatelistklubb: 

ofk@oslofilatelistklubb.no 
 

Tidskriftet OFK Info: 

info@oslofilatelistklubb.no 

 

NR 2/2015 -26. 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 

Marit Elind 

Ullernkammen 27, 0380 Oslo 

M 917 37 049 

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  
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De siste linjene fra denne redaktøren! 

 
Så er det definitivt slutt. Det er nå seks 

år siden jeg redigerte mitt første 

nummer av OFK Info, og som nevnt i 

tidligere ledere så har det vært et verv 

med både opp- og nedturer. Som 

redaktør er man alltid avhengig av 

bidrag fra leserne for å skape et 

lesverdig produkt. En redaktørs jobb er 

ikke å produsere alt materialet selv, men 

heller være en pådriver på ulike andre 

skribenter. Uten disse blir det ikke noe 

lesbart tidsskrift. Jeg vil derfor nok en 

gang takke de som har bidratt, og 

hjulpet meg til å få de ulike numrene i 

trykken. Dere har også oppmuntret og 

inspirert meg til å fortsette i vervet i 

disse årene.  

Nå er det dessverre tomt for bidrag, 

lysten og inspirasjonen borte, og 

forutsetningene for å fortsette å redigere 

OFK-Info er ikke lenger tilstede. Jeg 

velger derfor å kaste inn håndkleet, og 

sende stafettpinnen videre.  Mitt ønske 

blir nå at vedkommende som overtar 

redaktøransvaret også har støtte fra en 

klubb som virkelig ønsker at OFK-Info 

får et videre liv. 

Spørsmålet blir i så fall da bare – hvor 

ønsker vi å gå. Ønsker vi et klubborgan 

som kun inneholder  møteinformasjon 

og referater, eller vil vi ha et levende 

klubbtidskift med spennende artikler, og 

inspirasjon for vår felles hobby? Hvis 

svaret er ja til det siste så er det i så fall 

opp til dere medlemmer å stille opp! 

I skrivende stund så vet jeg ikke hvem 

som blir min etterfølger, men jeg ber 

dere alle om å ta dette inn over dere, og 

hjelpe til med stoff, slik at jobben til den 

nye redaktøren blir litt lettere, og vervet 

litt mer inspirerende. 

Takk for meg! 

Bjørn Schøyen, redaktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFK-Info trenger ny 

redaktør! 

 

Styret er fortsatt på jakt etter en ny 

redaktør til OFK-Info 

Arbeidet består vesentlig i å 

redigere og klargjøre bladet for 

forsendelse til trykkeriet. Men det 

er ønskelig, men intet krav med 

noe skriving/ innpisking av 

bidragsytere i tillegg. 

 

Hvert nummer av OFK-Info 

godtgjøres med en liten sum. 

 

 

 

Ta kontakt med Bjørn Muggerud 

om du ønsker å høre mer om hva 

denne jobben innebærer.  
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Protokoll fra 

GENERALFORSAMLING I 

OSLO FILATELISTKLUBB 

Mandag 23. mars 2015 på Schafteløkken 
 

Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 2423 og startet kl. 19.15. 

 

1)  Valg av dirigent, Lederen foreslo rådsmedlem Arne Thune-Larsen. Han  

     referent, tellekorps  ble valgt ved akklamasjon. Han konstaterte at alle  

     og underskrivere       kriterier for lovlig avholdelse var oppfylt. 

     av protokollen.  Som referent ble foreslått Øistein Haugen, til de øvrige   

                                         oppgaver 

 

2)  Godkjenning av - Kjell Åge Johansen og Einar Rolf Tamber. 

     innkalling og    Alle valgt ved akklamasjon 

     dagsorden. 

 

3)  Styrets års-            Lederen leste beretningens innledning samt  

     beretning.                     ”Medlemstallet” i sin helhet. En stående forsamling    

      hedret minnet etter Christian Winther-Sørensen, 

Peer-Christian Ånensen, Thor Skaug, Erling Holst Solem og 

Tore G. Solheim. 

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  

    2014, 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. På spørsmål orienterte leder om at Nordia-

regnskapet ikke var avsluttet men at foreløpig tilkom klubben 

50 000 kr. Deretter ble regnskapet godkjent og styret gitt 

ansvarsfrihet.  

 

5) Disponering av  Regnskapets underskudd belastes Driftsfondet.  

     resultat 2014.  Kassereren leste inntekts- og utgiftspostene i        

      budsjettforslaget.  

    Budsjett for 2015. Flere uttrykte bekymring for underskuddets størrelse. Rolf 

Andre Hauge redegjorde for gode erfaringer, fra forening han 

var medlem i, med alternativ plassering av penger enn i bank. 

Leder takker for rådet og sa at forslaget ville bli vurdert av 

klubbens ekspertgruppe for økonomisaker.   

   Budsjettforslaget ble så vedtatt uten innvendinger. 
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6) Valg                      Valgkomiteens forslag ble fulgt uten motforslag. Alle valg  

                                   ble foretatt ved akklamasjon. Følgende ble dermed valgt: 

 

                        STYRET 
           Leder 2015:                         Bjørn Muggerud 

           Styremedlemmer 2015/16:  Marit Elind, Øistein Haugen                    

         (Ikke på valg:  Thore Habberstad og Bjørn Eirik   

                       Rasmussen)                    

         Varamedlemmer 2015:  1) Svein H. Andersen  

       2) Carl Gøran Scheve 

                                       3) Tore Berg 

         RÅDET 

         Medlemmer 2015/16:   Odd Frømyhr, Knut Fr. Knutzen, 

Gunnar Melbøe 

                     

                                    Varamedlemmer: 2015:  Egil Kiserud, Per Erik Knudsen 

 

7) Valg av regi-  Styrets forslag: Revisorhuset AS. Carl Nyland foreslo at        

    strert eller stats-     styret burde vurdere valg av ny revisor. Leder opplyste at    

    autorisert revisor     klubben hadde forslag om samme revisor i 2015, men at  

      styret ville vurdere valg av ny revisor  

for 2016. Styrets forslag vedtatt uten innvendinger. 

 

 

8) Fastsettelse av Styrets forslag (uendrede satser): 

    kontingent for Medlem med Forbundskontingent  kr 450 

    2016                 Medlem uten Forbundskontingent  kr 200 

Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent 

Forslag om økninger på 50 kr ble trukket etter at styret hadde 

referert vurderingene som lå til grunn for opprettholde satsene. 

Styrets forslag ble vedtatt.  

 

 

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                                                        Einar Rolf Tamber 

             (sign.)                                                                           (sign.) 
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Sommermøtet avholdes i år 1/6 på  

Postens Østlandsterminal. 

Østlandsterminalen, som ligger i Lørenskogveien 50, er Postens nye 

hovedterminal. Vi får en omvisning, samt at det blir bespisning etterpå i kantinen. 

Det blir anledning til å kjøpe det en ønsker å drikke til maten (da dette er en 

personalkantine serveres det ikke alkoholholdige drikker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi møter opp ved hovedinngangen på Østlandsterminalen kl. 17. Det er 

begrensede parkeringsmuligheter. 

Nærmeste busstopp er "Postterminalen" (buss 25 Majorstuen-Lørenskog stasjon, 

denne går også innom Furuset senter mtp å bytte fra/til T-bane). 

Lørenskog jernbanestasjon er også ett alternativ. Sett av tid til ca 10 minutters 

spasertur fra stasjonen. Se Trafikanten for rutetider. 

For å melde deg på denne herligheten setter du inn egenandel kr. 100 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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                 Klubbens bibliotek 

Klubbens bibliotek, like gammel som klubben, er blant verdens ledene filatelistiske 

bibliotek. Ved innkjøp av kataloger og monografier fra alle verdens hjørner vil vi fortsatt 

være der. 

En siste opptelling av innholdet viser at vi har over 3100 monografier, 1400 innbundne 

tidsskriftårganger (fra 1874 til i dag) og 1500 kataloger. Dette dekker tilnærmet alle land 

som har utgitt frimerker de siste 175 år. I tilegg har vi 218 norske utstillingskataloger med 

en mengde spesialartikler om det meste innen norsk filateli, og tar vi med alle fra de 

nordiske land har vi 420 utstillingskataloger. 

Oversikt over all litteratur som er registrert finner du på klubbens hjemmeside under fanen 

«Biblioteket». Denne oversikten er sortert pr. land, områder og alle undertitler du trenger 

for å finne den litteraturen du er interessert i for ditt område. Registreringen foregår 

fortløpende og fra tid til annen legges det ut ny oversikt på hjemmesiden, så den 

informasjonen du fant i går kan være endret i morgen. På grunn av aldre og tilstand er det 

ikke alt som kan lånes med hjem, men alt kan konsulteres i vårt leserom. 

Vi er i ferd må å kjøpe deler av et større filatelistisk bibliotek som innholder en mengde 

litteratur om helsaker, men også mye posthistorie og enkeltland og områder. Følg med på 

oversikten på hjemmesiden! 

Av nyheter kan nevnes: 

Tester, Henry E. and Glenn F. Hansen: Denmark’s Numeral Cancedllations 1852-1884; 

The Scandinavian Philatelic Foundation, Thousand Oaks 1987 

Skibsforbindlsen til Grønland 1781-1879; De grønlandske Posthistorikere, København 

1988  

Skibsforbindlsen til Grønland 1880-1908; De grønlandske Posthistorikerem København 

1986 

Mesters Vig 1950-85 Bind 2; De grønlandske Posthistorikere, København 1989 

Mesters Vig 1950-85 Bind 3; De grønlandske Posthistorikere, København 1989  

Amerikaudgaven 1945-1949; De grønlandske Posthistorikere, København 1987 

Cap Cort Adler; De grønlandske Posthistorikere, København 

Varianter postfrimærker; De grønlandske Posthistorikere, København 1989 

Fiset, Louis: Detained, Interned, Incarcerated U.S. Enemy Noncombatant Mail in World 

War II; The Collectors Club of Chicago, Chicago 2010 

Guignard, Georges and Louis Vuille: Les Etiquettes Postales Suisses 1876-1997; 

Consilium Philateliæ Helveticæ, Bern 1998 

Wyss, Arthur: Post in der Schweiz  - Ihre Geschichte durch 2000 Jahre, Die; Hallwag 

Verlag, Bern 1987 
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Schäfer, Richard: Handbuch Postgexhichte von Genf Anfänge bis 1854; Histoire Postale 

de Geneve, Band VII Schriftreihe Schweizerische Postgeschichte; Just-Prephihlately, 

Waldstetten 2006 

Grünwald, Andreas: Helvetische Republik 1798-1803 von , Band IV Schriftreihe 

Schweizericne Postgeschichte, Die; Frödenberg 2001 

Wyss-Niederer, Arthur: Sankt Gotthard via Helvetica; Edition Ovaphil SA, Lausanne 1979 

Janssen, Leonard H.J.: De Pariteit van munten in de Postgesciedenis 1700-1875 Parity of 

Currencies in Postal History; Uitgegeven door de auteur, 2001 

* Pedersen, Arne: Kerteminde Posthistorie 1926-1996 med post til og fra Kerteminde og de 

underliggende postekspedisjoner & brevsamlingssteder; Kerteminde 1997 

Christensen, Sten and Sigurd Ringström: Private local posts of Denmark Their postal 

history and philately, De Luxe Edition no. 85, The; Trelleborg Philatelic Society, 

Trelleborg 1974 

Garnier,  Ingo von: Katalog der Bahnpoststempel 1868 bis 1871; Arbeitsgemeinschaft 

Norddeutscher Postbezirk e.V, 2004 

Dreise, Wolfgang: Postbeförderung auf Eisenbahnen zur Zeit des Norddeutschen 

Postbezirkes; Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk e.V, Hannover 1993 

Langton, Noel J.: Baile Atha Cliath (Dublin) Postal Handstamps 1922-1962, The; O.M. 

Richards, Aberdeen 1963 

Lancaster, K.E.: Pictorial Stamps of Tasmania 1899-1912, The; The Royal Philatelic 

Society of Victoria, Melbourne 1986 

Fog, Asger: Brønshøj Husum-Utterslev-Emdrups Posthistorie; Brønshøj Museum, 

Brønshøj 1994 

Schoenfeld, Hans: Cancellations of Hong Kong The First 100 Years 1841-1941; Grenzach-

Wyhlen 1989 

Textor, Wolfgang: Ganzsachen der Volksrebulik China 1949-1997, Die; 

Forschungsgemeinschaft China-Philatelie e.V., Dannenberg 1999 

Postage Stamps of New Zealand Volume I-IV, VI-VIII, The; 

 

Dette er bare et utvalg fra nyheter. Vi har også de nyeste katalogene fra Michel  

og på vei inn er det også noen nye kataloger fra Stanley Gibbons (Østerrike, 

Tyskland, Russland og China). 

Har du aldri vært i biblioteket, sett av 2 timer en tirsdag og kom innom for en titt 

på litteratur fra ditt samleområde, du skal lete lenge i Norge for å finne 

tilsvarende utvalg! 

Adressen: Frydenlundgata 14 på St.Hanshaugen 

Åpningstid: 1900-2100 tirsdager i sesongen 
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Referat fra møte nr. 2436 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 26. januar 2015 kl. 19.00. Ingen opptagelser, 

3 anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens tema: Auksjonsåret 2014. 

Foredragsholder: Ørn Grahm.  

Grahm innledet med noen generelle betraktninger (sitat): 

"Hvordan gikk det? Auksjonsåret 2014 

 Man begynner å hente seg fra finanskrisen, men det går 

svært langsomt. Det går lang-sommere enn mange hadde 

trodd det skulle gjøre. Stor arbeidsløshet, særlig i Syd-

Europa. Ingen endring her, arbeidsløsheten sprer seg 

nordover. Nervøsitet for utviklingen i Asia 

 

Fortsatt en stor og berettiget nervøsitet. Valutaproblemer – "frislipp" av CHF. (Var oppe i 

NOK 10,-) Norske kroner er blitt svakere, særlig mot slutten av året. Det koster etter hvert 

mer å kjøpe objekter ved utenlandske auksjoner. Verdien av den norske kronen har sunket 

kraftig, tidvis samme som SEK – (Muligens overdreven bekymring). 

Bransjen 2014. 

Vanskelig med godt 

auksjonsmateriale. Mye 

ordinært.Gjelder fortsatt, men visse 

tegn til bedring kanskje bl. a. i Norge. 

Utlandet har ikke hatt de store 

problemene. Størrelsen på markedene. 

Uro på valutamarkedet, særlig om euro 

- Grekenland og Syd-Europa, Kina og 

Japan. 

Flere fusjoner i bransjen, både i Norden og i utlandet (Bra eller ille?). 

Fortsatt mye slurv i objekt beskrivelsene - eller er dette rett og slett manglende 

kvalifikasjoner/manglende kunnskap?" 
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Han tok så for seg de store begivenhetene innen auksjonsverdenen 2014. Se INFO hvor 

noe billedmateriale blir vist. 

Vi takker Ørn Grahm for nok en reise i en filatelistisk verden der de fleste av oss må nøye 

oss med å være tilskuere, og håper hans populære foredrag kan glede oss i mange år.  

**** 

Eventuelt 

Leder informerte: NK Postal (medlemspris) og Fil. Produkter – Nordia fås kjøpt  hos 

Thore Habberstad. Olympiautgavene oppe i 2000 kr nå! Han delte ut premie til de 5 som 

hadde vært på alle møtene i 2014: Knut Fredrik Knutzen, Egil Kiserud, Arne Thune -

Larsen, Asle Tengs og Erik Strømsøe.  

Meld deg på London-turen nå! 

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 4p.  

29 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

 

 

Referat fra møte nr. 2437 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 9. februar 2015 kl. 19.00. 3 opptagelser, 

1 anmeldelse. Styret har, i tillegg til Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen, utpekt Svein H. 

Andersen og Bjørn Muggerud som nye medlemmer av Komité for Norgeskatalogen. Quiz. 

Lynauksjon. 

Kveldens tema: En filatelistisk rundtur i London. 

Foredragsholder: Bjørn Myhre.  

Undertegnede har valgt å ramse opp steder fra billedmontasjen så er det bare å Google 

eller slå opp i leksikon, dersom du skal planlegge i forkant av fellesturen eller, dersom du 

ikke deltar, før du skal til London neste gang.  
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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 og høsten 2015. 

 

Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller auksjonen 

starter 1900. 

 

Norgeskatalogen Postal fås kjøpt til medlemspris kr 300,- Denne fås 

kjøpt på alle medlemsmøter og auksjoner. Norgeskatalogen 2016 blir 

og til salgs til medlemspris. 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 vår og høst 2015. 
 

 

Mai 

 

18/5: Sommerauksjon. 

Sesongens storauksjon. Støtt opp med bud og innleveringer til høstens 

auksjoner slik at vi kan opprettholde aktivitetsnivået. 

 

26/5: Sesongens siste åpningsdag i biblioteket. 

 

 

Juni 

 

1/6: Sommermøte.  

Omvisning på Postens Østlandsterminal. Se påmeldingsinfo annet sted i 

bladet.  

 

 

August 

 

25/8:Biblioteket åpner igjen etter sommeren. 

 

31/8:Auksjon. 

Vi starter sesongen med en liten auksjon for å komme i gang.  

 

 

September 

 

7/9:På vei til Santiago de Compostela, med et blikk på kort og frimerker. 

Svein H. Andersen har gått pilgrimsveien og som samler har selvfølgelig 

fokuset vært også i den retningen. 

 

14/9:Intet møte. Schafteløkken benyttes til valglokale. 
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s 
 

 

21/9:Klubbaften/Byttemøte. 

 

28/9:Presentasjon av den nye Norgeskatalogen. 

Omsider, etter et års pause, kan Katalogkomiteen presentere en ny 

Norgeskatalog og det har vært verdt å vente på denne utgaven. 

 

 

Oktober 

5/10:Auksjon. 

Ordinær auksjon og vi håper så mange som mulig bidrar både som 

innleverere og kjøpere. 

 

12/10: Feltpostinspektøren. Posten i krig 1940. 

Arne Eriksen har skrevet bok som skildrer forholdene for postmenneskene på 

Vestlandet de hektiske ukene etter invasjonen i Norge og den provisoriske 

postkontrollen som ble iverksatt. 

 

19/10: Klubbaften/Byttemøte. 

 

 

 

 

Høsten 2015 er det flere klubbaftener hvor det normalt har vært auksjoner som er 

satt av som Klubbaften/Byttemøte.  

 

Styret ønsker å fylle disse kveldene med aktiviteter med interessant innhold, men vi 

er avhengige av at medlemmene kommer med ønsker om innhold. 

 
Mulighetene er mange. Det kan være kurs eller temakvelder, men vi ønsker fremfor 

alt at byttevirksomheten kan ta seg opp. Det er da viktig at du på forhånd 

signaliserer hva du er på jakt etter slik at andre medlemmer kan finne fram akkurat 

dette materialet. 

 

På alle disse kveldene vil det bli salg/ gratisbord med litteratur fra klubbens 

dublettlager og spontanauksjon. Ta med materiale for bytting og ikke minst: det er 

muligheter for innlevering av materiale til auksjonene. 

 

Se klubbens hjemmesider www.oslofilatelistklubb.no hvor detaljer vil komme og 

ikke minst be om å motta påminnelsesmailer fra OFK om du ikke allerede får 

disse. 

 

 

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 gåca. 20 minutter nedover langs 

Frognerparken, eller ta trikk nr. 12 fra Majorstuen ned til 

Frogner Plass og gånoen 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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Myhre startet med et bilde (Skyline) som 

viste hvordan St. Paul – katedralen (var 

høyest en gang) var i ferd med å bli borte 

blant nye høybygg. Han viste i alt 62 bilder 

av steder i London ispedd filatelistiske 

objekter relatert til stedene. Postkontor-

bygninger - mange postkontor nedlagt. 

Stasjoner og baner (Themsen kabelbane har 

fantastisk utsikt). Teatre. London’s broer. 

Tower of London (m/kronjuvelene). London 

Eye. Westminster Abbey. St. Paul.  

Tower of L. Buckingham Palace, Madame 

Tussaud. Kjente gater: Lombard s., Threadneedle 

s., Regent s., Oxford s. Parker: Hyde Park, Kew 

Gardens (må sees, planter fra hele verden, heis så 

du kan se utover parken), St. James’ Park. 

Trafalgar Square (med det beste postkontor i 

London). Norway House. Kingston House - 

Princess gate (Norges eksilregjering sin base). 

Krigsmuseet. Naturhistorisk museum.  

Britisk museum (med norske 

sjakkbrikker fra 1100-tallet støpt  i 

"elfenben", hvaltenner). Tate Gallery – 

Turner. Greenwich. Post-tårnet (En 

gang det høyeste bygg i L.)/ BT-

tårnet. The Shard (flisa, det høyeste 

bygg i dag, 306 m.). Camden town 

("turistfelle –  kan kjøpe alskens dritt 

men god mat"). Royal Courts of 

Justice, Strand. Business Design 

Centre, Islington.  

To råd: 1) Kjøp Oyster – kort (ca. 350 kr. for 1 uke). Kortet brukes mot elektronisk øye og 

kan brukes overalt i London. 2) Forreste sete i 2. etg. på bussene gir en enestående utsikt. 

Vi takker for et engasjert og engasjerende foredrag hvor det ligger dyp kunnskap og et 

omfat-tende arbeid til grunn. Forsamlingen var tydelig meget godt fornøyd – godord fra 

alle kanter etter foredraget.  
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**** 

Leder: Londonturen -Frist 25. februar for påmelding. Les mer om turen i neste INFO som 

er sendt trykkeriet. Auksjonslister også lagt på Dropbox. Send melding til Dag Røhjell.. 

Gamle blader og kataloger lagt ut – gratis. 

 Kveldens Quiz-vinner: Frank Gilberg 7(+)p.  

Sist Frank Gilberg og Bjørn Myhre var på besøk ble det dobbeltseier til Fredrikstad. Nå 

må vi skjerpe oss til neste gang de kommer (13. april allerede). 

35 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

 

Referat fra møte nr. 2438 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 23. februar 2015  kl. 19.00. 1 opptagelse, 

1 anmeldelse. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens foredrag: Hilsen fra Amerika 

Foredragsholder: Knut Arveng.  

Først introduserte Arveng foredraget: 

"En samling postkort sendt hjem til 

gamlelandet fra utvandrete nordmenn. 

Samlet av Per W. Schulze. Presentert av 

Knut Arveng.  

Norske Postkortsamlere.  

I årene 1866 til 1933 utvandret cirka 

800 000 nordmenn til USA og Canada." 
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Emigrantskip ved kai i Christiania før 

avgang vist.  Sommeren 1914 besøkte ca. 

200 000 norsk-amerikanere Norge i 

forbindelse med 100 årsjubileet og 

utstillingen i Frognerparken Kort med dikt 

vist. Kort med "Ellis Island – Immigation 

depot" vist.  

Alt er stort i Amerika: Kjempe-harer, fisk,  

maiskolbe, kø for leie av badedrakt, bartre hvor 

stubben hadde en diameter på 12 fot, slåmaskin 

og skurtresker trukket av henimot 30 esler eller 

hester.  

Utviklingen - fra tilhold i skur til flotte villaer 

og gårdsbygninger. Jobbmuligheter: 

hjulmakere, tømrere, båtdrift, birøkter, 

bibelsalg, skomaker, sagbruk med mer.  

 Kirke, død, bryllup, familier m/ mange barn, 

klasserom, velstandsutviklingen. Maskinene 

kommer: Enorme damptraktorer, de første 

biler, motorsykkel. Nye jobbmuligheter som 

utviklingen ga: Mekanisk verksted, utbygging 

og drift av jernbane. Ulykker: Brann i 

tømmerlager, jernbaneulykker, herjingene av 

en tornado.  

Norske verdier og tradisjoner: Korps, ungdomsstevne, 

vikingspill, nasjonaldrakter/bunader, Nordfjordlaget.  

Samfunnsbygging: Villa-område, salooner, restauranter, 

hotell, postkontor, butikker, sykebil, bank. Mange kort 

som viste at hjemlengselen var der – som knyttet bånd 

mellom hjemlandet og Amerika. Hands across the sea.  

 I alt 146 kort ble vist. De fleste av oss har vel fjerne 

slektninger i Amerika, har lest brev fra disse og kanskje 

hatt besøk av dem. Vi takker for et tankevekkende 

foredrag som viste hvordan livet for disse kan ha artet  

seg.    
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**** 

Eventuelt 

Lederen: Minnet om at det var viktig å møte på generalforsamlingen 23. mars. 

Det er ledig jobb som redaktør av INFO. Dersom du kan tenke deg en slik 

arbeidsoppgave, så ta kontakt. På klubbaftenen legges det ut litteratur og rekvisita. Noe er 

gratis.  

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 8p. 

27 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

 
Referat fra møte nr. 2439 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 9. mars kl. 19.00. 1 opptagelse, 

Ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens foredrag: Helpost fra utlandet til Norge. 

Foredragsholder: Arne Thune-Larsen.  

Arne Thune-Larsen stilte ut en samling med 

helpost fra utlandet til Norge som eksponat på 

regional utstilling i Halden i februar 2015 – 8 

rammer. Dersom du skal utvikle en samling 

frimerker til et godt eksponat, krever dette en stor 

investering. Han valgte derfor helpost.  Han ga 

deretter en oversikt over når helpost ble tatt i 

bruk.1860-årene: Helpost benyttet i en rekke 

land. 1869: Brevkortet introdusert i Østerrike, i 

det Nordtyske forbund året etter og litt senere i de 

fleste større nasjoner. 1871: Det var inngått egne 

postkonvensjoner mellom land, som innbefattet 

forsendelse også av helsaksbrevkort. 1875,  
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1. juli: Brevkort kunne sendes internasjonalt mellom alle de land som var medlem av 

GPU(senere UPU). 1878: UPU-kongressen i Paris ga klare krav til utformingen av "Carte 

postale". 1885: "Dobbeltbrevkortet" (med svar) godkjent, og alle foreningsland forpliktet 

seg til å tilbakesende svarkortet til utgangslandet. 1894: Kortbrev ble internasjonalt 

akseptert. 

Som kilde for katalogisering brukte han en amerikansk katalog: "Catalogue of Postal 

stationary of the World", Higgins & Gage, (1966).  

Vanskelig å finne objekter så tidlig som 1870-årene.   

Han viste i alt 57 bilder med objekter hvorav mange 

avbildede objekter var spesielle/sjeldne. Vi nevner 

noen: Island (mer sjeldne enn de andre nordiske), Belgia 

(gjennomhulling på helpost også), Frankrike 

(underfrankert, satt i porto) England 1878 (ganske 

tidlig), Helgoland (Egentlig britisk, men tysk post), 

Nederland (dekorativt), 

Russland (mye morsomt materiale), Levant (ditto), Egypt nr. 1, 3 og 21 m/straffeporto, 

Kamerun (sjeldne), Transvaal (wrapper), Mauritius m/tekstilmerke i tillegg (ikke lov).  

Rhodesia, Moçambiques, Straights settlements 

og North Borneo (ikke vanlig). Arne Thune-

Larsen skal også stille ut i Trondheim. 

Vi takker Arne Thune-Larsen for et foredrag 

som virkelig ga inspirasjon og opplæring til 

utstillingsfilateli. 

 

**** 

Eventuelt 

Leder minnet om Generalforsamling 23. mars og oppfordret alle til å møte, si sin mening 

om hvordan klubben ble drevet og med sitt frammøte bidra til at Generalforsamlingen ble 

godkjent. På fellesturen til London vil det bli tur til Windsor Castle på torsdagen. De 

populære PF-er fra Nordia og NK Postal kan fortsatt fås kjøpt. Ta kontakt med Thore 

Habberstad. Invitasjon til Wernamo – utstillingen 13. – 15. mars. 
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Kveldens Quiz-vinner: Lars Jørgensen (gjest) 7p.  

35 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

Referat fra møte nr. 2440 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Ingen opptagelser, 

Ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon. Møtet avbrutt ca. kl. 19.15 for avvikling av 

Generalforsamling.  

Møtet gjenopptatt ca. 20.30. 

Eventuelt. 

Det kom forslag om å vurdere endring av kravet om at 30 medlemmer måtte være til stede 

for at Generalforsamling kunne avholdes. Leder oppfordret til å støtte klubben med 

Grasrotandel og orienterte om boksalg/salg av rekvisita fra biblioteket. Det ble foreslått av 

Rolf Andre Hauge at styret sender ut fullmakt til å støtte klubben med Grasrotandelen.  

Kjell Åge Johansen oppfordret til bruk av biblioteket og orienterte om det omfattende 

innholdet av litteratur, tidsskrifter, kataloger m.m. OFK har et omfattende og unikt 

bibliotek og holder et høyt nivå sammenlignet med tilsvarende i andre land. 

Kveldens Quiz-vinner: Signe Magnus 5p.  

34 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. 

Øistein Haugen, referent. 

 

 

Referat fra møte nr. 2441 

Da klubbens leder og nestleder hadde meldt forfall, ledet Thore Habberstad møtet på 

Schafteløkken mandag 13. april 2015 med start kl. 19.00. Styret har konstituert seg og 

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

Leder: Bjørn Muggerud (2015), Nestleder: Bjørn Eirik Rasmussen (2015) 

Styremedlemmer: Thore Habberstad (2015), Marit Elind (2015/16), Øistein Haugen 

(2015/16) 

Varamedlemmer 2015: 1) Svein H. Andersen 2) Carl Gøran Scheve 3) Tore Berg.  

Rådet 

Medlemmer 2015/16: Odd Frømyhr, Knut Fr. Knutzen og Gunnar Melbøe. 

Varamedlemmer 2015: Egil Kiserud og Per Erik Knudsen. 

Auksjons- og klubbutvalg                                                                          . 

Øistein Haugen (leder), Jan-Henrik Fjære, Thore Habberstad og Karl S. Schei. 

Bibliotekutvalg 

Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Svein H. Andersen og Bjørn Muggerud. 

Festkomité og Ordenskollegium for "Den Glade Gauk" 

Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad. 

Ordenskollegiet for "Det Gyldne Posthorn" samt "Komité for Bestyrelsen av 

"Anderssen–Dethloff-medaljen". 

Bjørn Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen og Øistein Haugen og, utpekt av Rådet, Arne 

Thune-Larsen, Georg Størmer og Gunnar Melbøe. 

Valgkomité 

Knut Fr.Knutzen er utnevnt som styrets representant. Erik Olafsen og Øyvind Refsnes ble 

valgt ved akklamasjon. 

 Quiz. Lynauksjon. 

Kveldens foredrag: Danske Reklamemerker. 

Foredragsholder:     Frank Gilberg. 

I perioden september 1927 til august 1933 

sendte det danske postvesen ut hefter 

bestående av frimerkeblokker med 

reklamevedheng, 4-blokker av merker 

med reklamevedheng til venstre.  
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Først ble noen av de tidlige, og gode 

blokkene med Mohawk og bilmerker på 

vedhengene vist. Senere: Forslag til 

reklamehefte, forskjellige Tuborg-

reklamer, reklame limt på marginalen og 

merket.  

Posten ønsket å ha andre seriøse firmaer med. Viste brede tagger fra 7. merkerad,  

forskjellige logoer på Hafnia/Phønix (de to første rekl.vedh.), Thieles verksted hvor 

heftene ble laget, flere med læromslag blant annet Hafnia/Phønix i hefte med rødt (svært 

sjeldent med læromslag).  

Brev med Hafnia/Phønix fra Thorshavn til 

Leith, god variant – kun i heftarkene, hefter 

for brev til utlandet, søndagsbrev (posten 

tok 10ø.ekstra), mange obj. med varianter, 

dobbelttrykk, varianter/feiltrykk også på 

omslaget, tête bêche, utaggede reklame-

vedheng ++ i alt 45 bilder. 

Vi takker Frank Gilberg for et interessant 

foredrag, med en lun og munter tone som 

tydeligvis falt i smak. Vi håper 

"Fredrikstad-gjengen" også senere vil dele 

sine kunnskaper med oss!   

*** 

Rolf A. Hauge oppfordret til å støtte klubben med Grasrotandelen: gi 5 % av det du tipper 

for til klubben. Han la ut kodelapper du kunne gi til kommisjonæren slik at han fikk det 

inn i datasystemet til Norsk Tipping.    

Kveldens Quiz-vinner: Einar Østmo 6p.  

36 medlemmer var møtt frem. 

Øistein Haugen, referent. 
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GRASROTANDELEN - 

Et viktig bidrag til OFK! 

 

OFK er som tidligere nevnt, registrert i Norsk Tippings 

ordning: Grasrotandelen. Mange medlemmer har fulgt 

oppfordringen og har registrert seg, men klubben vil 

gjerne at mange flere gjør dette. Følg derfor oppskriften, 

og gi din støtte til OFK. 

Vårt organisasjonsnummer er 

961210461. Ordningen gir deg som muligheter til å gi 5% av 

din innsats til OFK (Eventuelle premier blir selvfølgelig ikke 

berørt). Du må være registrert spiller. Du kan registrere deg ved 

å kjøpe spillekort hos en kommisjonær eller på www.norsk-

tipping.no 

Når dette er gjort kan du anvende grasrotandelen til å styre 5% 

av innsatsen til en klubb/forening og vi håper du via OFK vil 

støtte filatelien. 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/



