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ORG. NUMMER: 

961 210 461 

Vi minner om at de spilleglade 
blant dere husker på 

grasrotandelen.  
Klubbens org.nr. er 961 210 461. 

 

Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste 
feiret sitt 125-årsjubileum i 2011. Med ca. 
450medlemmer 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).  

 
LEDER:  

Arne Thune-Larsen 
Melumvn. 7, 0751 Oslo 

M 950 42 795 
E-post: arne1@getmail.no  

NESTLEDER:  
Marit Elind  

Ullernkammen 27, 0380 Oslo 
M 917 37 049 

E-post: marit.elind@getmail.no  
STYREMEDLEMMER:  
Bjørn Eirik Rasmussen, 

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

E-post: berasmussen@hotmail.com  
Thore Habberstad, 

Kampen Hageby 15, 0655 Oslo 
P 22 19 29 22 M 993 67 560 

E-post: thore.habberstad@getmail.no  
Øistein Haugen 

Rognevn. 7, 1430 Ås 
P 64 94 18 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 
 

KLUBBAUKSJON:  
Thore Habberstad, Øistein Haugen, 

Jan Henrik Fjære og Karl Schei 
  

Vi minner om at de spilleglade 
blant dere husker på 

grasrotandelen.  
Klubbens org.nr. er 961 210 461. 
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Høsten er kommet... 
… og med den mulighet til å drive med vår favoritthobby 
frimerkesamling i lange, mørke kvelder. Dessuten står en ny 
møtesesong for døren med variert program (se bakerst i bladet).
Litt sosialt samvær blir det plass til også – først med tur til Tyskland 
i oktober og så julemøte i desember. I den forbindelse minner vi om 
påmeldingsfristen 15. september for Tysklandsreisen
relativt raskt etter at du har fått dette bladet i posten. (Se alle detaljer 
om turen på de neste to sidene). 
 
Tilgangen på stoff til dette nummer av bladet har vært god, og 
redaktøren takker for alle innkomne bidrag. Jeg håper min 
medredaktør Per Erik vil få like mange bidrag når han skal lage 
neste nummer av bladet. Styret og redaksjonen ønsker dere alle en 
riktig god frimerkehøst!                      
                                                            Knut Arveng 

Vi minner om at vi fortsatt har noen eksemplarer av Norgeskatalogen 

Postal II og Norgeskatalogen 2016 igjen for salg. Ta kontakt med styret.

… og med den mulighet til å drive med vår favoritthobby 
frimerkesamling i lange, mørke kvelder. Dessuten står en ny 

døren med variert program (se bakerst i bladet). 
først med tur til Tyskland 

i oktober og så julemøte i desember. I den forbindelse minner vi om 
for Tysklandsreisen, som er 

vt raskt etter at du har fått dette bladet i posten. (Se alle detaljer 

Tilgangen på stoff til dette nummer av bladet har vært god, og 
redaktøren takker for alle innkomne bidrag. Jeg håper min 

ke mange bidrag når han skal lage 
neste nummer av bladet. Styret og redaksjonen ønsker dere alle en 

plarer av Norgeskatalogen 

igjen for salg. Ta kontakt med styret. 
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OFK’s reise 2016 

 
OFK har i år planlagt reise til Stuttgart. Turen går i forbindelse med 
frimerkemessen i Sindelfingen. Den avholdes 27-29/10. Sindelfingen 
ligger rett utenfor Stuttgart og er lett tilgjengelig med «Stadtbahn» fra 
Stuttgart. 
Mer informasjon om messen kan finnes på; 
http://www.messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-
boerse-2016/ 
 
Der kan en blant annet finne en liste over alle de ca. 100 frimerkehandlere 
og postverk som har egen stand på messen. I tillegg har en rekke AG 
(arbeidsgrupper) innenfor forskjellige temaer stand på messen. 
 
Opplegget blir som på turene de siste årene; 
OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv 
bestiller reisen til/fra Stuttgart. Det naturlige er vel å reise senest på onsdag 
26/10 og hjem på søndag 30/10. 
 
Det går ikke direktefly Oslo - Stuttgart. Men det er et antall alternativer via 
København, Frankfurt osv. 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! 
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OFK vil sponse deler av overnattingskostnaden i Stuttgart i 
utstillingsperioden. 
For nærmere informasjon om turistmål i Stuttgart og omegn, se 
https://www.stuttgart-tourist.de/en 
 
I Stuttgart ligger blant annet to bilmuséer; et for Mercedes og et for 
Porsche. Stuttgart ligger midt i vinområdene i sørvest-Tyskland og det 
forefinnes forslag om flere vingårder som kan besøkes i/rett utenfor 
Stuttgart. https://www.stuttgart-tourist.de/wein-in-stuttgart 
 
I tillegg til besøket i Stuttgart/Sindelfingen planlegges det å arrangere en 
felles utflukt til universitetsbyen Heidelberg på fredag 28/10.  
  
 
For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 

15 september 
• Betaler du inn 500 kroner pr. reisende til OFK. Kontonummeret er 

0532.27.40702 
• Noter datoene du ønsker overnatting for på påmeldingen så skal vi 

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. 
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Moss flyvehavn i 1936 med postbilen på plass.. 

Avisbilde av Widerøes sjøfly ved kai i Moss for å 

ta ombord post 

Faksimile av brevkort fløyet første dag på 

nattpostruten 1.5.1936 . (Fra boken ”Norsk 

luftpost 1911-1977” av Erling Stark) 

Nattpostruten Oslo – København for 

80 år siden Av Knut Arveng 
 

 

I mai var det 80 år siden åpningen av den andre nattpostruten fra Oslo og 30 år siden 
femtiårs markeringen av ruten.  

Historien forteller at Moss 
Filatelistklubb arrangerte en 
frimerkeutstilling 1.-4. mai 1986 i 
Kunstgalleriet i Moss, med en spesiell 
avdeling for aerofilateli – d.v.s. 
luftpostsamlinger. Foruten å være en 
frimerkeutstilling var det også en 
markering av at det var 50 år siden 
Moss flyvehavn åpnet, 50 år siden 
Moss luftpostkontor åpnet som det 
første i landet, og 50 år siden 

nattpostruten til Sverige og Danmark 
ble gjenåpnet. Alt dette var 
sammenfallende på den 1. mai 1936. 
Ruten den gang ble drevet av DNL, 
men fløyet av Widerøe med Stinson 
sjøfly fra Oslo (Ingierstrand) via Moss, 
Göteborg til København. Flygeren var 

Alf Gunnestad, og på den første turen 
ble det medbrakt et spesiallaget 

førsteflygnings brevkort. Ruten ble 
fløyet fra 1/5 til 30/9 1936 – så vidt jeg 
har skjønt var det Gunnestad som fløy 
alle turene. Ruten ble fløyet bare dette 
året, fra 1937 gikk posten med 
Lufthansas rute til Stettin via 
København. 
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Brev fløyet på jubileumsturen Moss-
Göteborg 1. mai 1986. Brevet er et av 
kun to som er signert av flygeren Arne 
Kjelsrud og flyveteranen Alf 
Gunnestad. (Tilhører Svein Sandbugt, 

Moss) 

T.h. Cessna flyet i Moss før turen til 

Sverige. Foran flyet formann Svein 

Sandbugt (t.v.) og frimerkesamler Jan 

Isaksen. 
 

Sekken med jubileumspost overrekkes av Alf 

Gunnestad til Inger Kilsbro fra det svenske postverket. 

 

På jubileumsdagen i 1986 var det 
oppvisning på Moss havn med 
demonstrasjon av redning på sjøen fra 
helikopter. Det var et av Forsvarets UH-
1B helikoptre som viste bruk av 
redningsheis. I tillegg var det en 
oppvisning med et Tiger Moth 
veteranfly. Frimerkeklubben hadde leid 
Valdresfly, Fagernes til å fly et antall 

spesialstemplede brev på den delen 

av nattpostruten som gikk fra Moss 
til Göteborg. Flyger var Arne 
Kjelsrud fra Gjøvik, og med som 
passasjerer var klubbens formann 
Svein Sandbugt og to medlemmer 
fra frimerkeklubben, samt Alf 
Gunnestad og hans sønn. Det ble 
fløyet ca. 1200 brev og brevkort med 
spesialstempel i grønt for turen, men 
kun to av disse var signert - av 
flygeren og Alf Gunnestad.  Framme 
i Göteborg ble brevene overlevert av 
Gunnestad til en representant for det 
svenske postvesen som tok dem med 
og fikk påført mottaksstempel med 
Göteborg og dato 1/5-86. Brevene 

ble så sendt tilbake til Moss samme 
kveld med tog, og kunne selges på 
utstillingens siste dag. 
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Flyet og passasjerene returnerte til Moss. Det var litt urolig luft underveis, så 
Gunnestad bemerket at han kjente igjen både landskapet og været fra den gang han 
fløy selv. 
 

Kilder: 
Erling Stark: Norsk Luftpost 1911-1977. Norsk Filatelistforbund 1978 
Jubileumsutstilling 1.-4. mai 1986. Utstillingskatalog, Moss Filatelistklubb 
Utlånt materiale fra Svein Sandbugt, Moss. Stor takk til ham! 
Eget arkiv 

___________________________________________ 

Litt om den første nattpostruten  
Som nevnt innledningsvis var ruten til København i 1936 andre gangen det ble gjort 
forsøk med å fly post med småfly sydover fra Norge. Allerede i 1929 startet firmaet 
Halle & Peterson A/S i Oslo opp en nattrute Oslo-Göteborg-Malmö med et åpent, 
todekkers Gipsy Moth landfly, innleid fra Hærens flyvåpen. Ruten ble fløyet fra 
Kjeller (Fornebu var ikke ”funnet opp” enda). Flyger var kaptein Erling Munthe Dahl, 
og det ble fløyet fra 30/5 til 28/6. 
Ruten ble gjentatt året etter, men da bare til Göteborg i tiden 15/5 til 15/9 med det 
samme flyet. Også i 1931 var denne ruten i virksomhet, nå på strekningen Oslo-
Göteborg-København. Ruten skulle være i drift fra 1/6 til 1/9, men ble avbrutt 2/8 da 
flyet havarerte ved avgang fra Kjeller. Maskinen ble totalvrak, men flygeren kom 
uskadet fra det. Dette satte en stopp for nattpostruten, som først ble tatt opp igjen fem 
år senere med ny aktør. 
 

 

 

  

1929: 

Førsteflygningsbrev stemplet 
30.V.29 – åpningsdagen for 
den første nattpostflyg-
ningen. Stemplet av Halle & 
Peterson i Oslo ble dette 
brevkortet sendt med flyet så 
langt ruten gikk – til Malmö. 
Der ble det stemplet av ABA 
og omlastet til det svenske 
nattpostflyet på ruten 
Stockholm-Malmö-Køben-
havn-Amsterdam, hvor kor-
tets adressat holdt til. 
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___________________________________________

Oversikt over spesialauksjoner Norge 
av Kjell Åge Johansen 
 

Biblioteket har en stor og fyldig samling med auksjonskataloger. Etter en artikkel i det 
tyske internetttidsskriftet Phila Historica nr. 2/2016 ”Das Sammelgebiet Europa in den 
Auktionskatalogen – sogennante ”Name Sales”. Teil 4: Msalta bis N
var dermed kort til å sammenligne, og sette opp en oversikt over klubbens tilsvarende 
kataloger. Totalt har vi 48 ”Name Sales/spesialkataloger”. Listen er muligens ikke 
komplett da vi holder på med en totalgjennomgang av auksjonskataloger i klubbens 
bibliotek. Har du ”Name Sales” kataloger som ikke står på listen, er vi selvsagt 
interessert i en donasjon til biblioteket. 
 

Vi har selvsagt det meste av norske generelle auksjonskataloger. Ikke bare de kjente 
auksjonshus og frimerkehandlere, men også private auksjonskataloger fra 1980
hvor nesten hver ”sofahandler” hadde en eller flere egne kataloger. Til og med mange 
klubber – ofte med få medlemmer, hadde sine auksjonskataloger. Hvordan salget var 
prosentvis er mer usikkert, men mange kom med kataloger over flere år. Entusiasmen 
var helt klart stor. Vi vil komme tilbake med oversikter over disse på et senere 
tidspunkt. 

1930: 

Brev sendt med første natt-

postfly dette året adressert til 

Danmark. Men ruten fra Norge 

gikk bare til Malmö, så her ble 

brevet omlastet til svensk fly 

som tok det videre til 

København. Stemplet Oslo 

15.V.1930, ikke stemplet under 

omlasting Göteborg, men 

mottaksstemplet i København 

samme dag. Nytt mottaks-

stempel i Viborg dagen etter. 

Hvordan transporten foregikk 

innenriks i Danmark er jeg 

usikker på, muligens med tog. 

1931: 

 Slutten på eventyret – postflyet 
til København 2/8 startet på 
vanlig måte på Kjeller. Kort etter 
avgang kolliderte flyet med en 
fugl og havarerte inne på 
flyplassens område. Maskinen 
ble totalvrak, men flygeren kom 
uskadet fra uhellet. 

__________ 

Biblioteket har en stor og fyldig samling med auksjonskataloger. Etter en artikkel i det 
tyske internetttidsskriftet Phila Historica nr. 2/2016 ”Das Sammelgebiet Europa in den 

sogennante ”Name Sales”. Teil 4: Msalta bis Norwegen”. Veien 
var dermed kort til å sammenligne, og sette opp en oversikt over klubbens tilsvarende 
kataloger. Totalt har vi 48 ”Name Sales/spesialkataloger”. Listen er muligens ikke 
komplett da vi holder på med en totalgjennomgang av auksjonskataloger i klubbens 

otek. Har du ”Name Sales” kataloger som ikke står på listen, er vi selvsagt 

Vi har selvsagt det meste av norske generelle auksjonskataloger. Ikke bare de kjente 
auksjonskataloger fra 1980-tallet 

hvor nesten hver ”sofahandler” hadde en eller flere egne kataloger. Til og med mange 
ofte med få medlemmer, hadde sine auksjonskataloger. Hvordan salget var 

over flere år. Entusiasmen 
var helt klart stor. Vi vil komme tilbake med oversikter over disse på et senere 
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Bibliotekaren Kjell Åge som 
interessert tilhører på 

Akershus slott i sommer. 

ANNONSE: 

Hvis du har stoff du tror 
kan være av interesse å 

lese for andre medlemmer, 
tar redaktørene gjerne imot 

dette for bearbeiding og 
publisering! 

Hilsen redaksjonen 
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- Nå har også jeg et rek.-brev med «B.SEDDEL»-stempel i samlingen! 
 

Ny informasjon om et interessant stempel 
Av Arvid Løhre 
 

For fire år siden hadde jeg en artikkel i INFO 3/2012 om stempelet «B.SEDDEL», 
som man finner på baksiden av noen rek.- og verdibrev adressert til Oslo i en viss 
periode. (Artikkelen er også gjengitt i «Filatelistisk Årbok» 2013.) 
Jeg har fått et par henvendelser fra samlere som har hatt brev med slike stempler, og 
jeg har bedt dem skanne og sende inn til INFO. Uten at jeg kan huske at jeg har sett 
noe konkret resultat. Jeg anså meg ferdig med temaet, trodde jeg. 
 

Mitt funn 
I sommer var jeg på et marked, og der 
det blant bildeler, antikviteter og 
spekepølser sto en kar med noen album 
med brev. Jeg plukket blant annet ut et 
pent rek.-brev sendt fra Strømmen 18. 
september 1962, definitivt innen midt 
samleområde. Men først da jeg så 
baksiden, skjønte jeg at jeg hadde 
funnet en godbit. Det var forsynt med 
«B.SEDDEL»-stempel på baksiden, 
som viste at det skulle bæres ut av budet 
i distrikt (budrute) nummer 4, den «19-
9-62». Nå hadde også jeg et slikt 
stempel! 
 

Sen bruk 
Nå kan hukommelsen lett spille meg et 
puss, jeg mener noen har sagt meg at de 
har sett stempelet brukt på 1960-tallet. 
Men for å lokke fram reaksjoner, sier 
jeg nå at dette brevet representerer den 

seneste bruken som er registrert. Morsomt er det uansett for meg å få et slikt stempel i 
min hjemstedsamling fra Romerike.  
 

Gjennomgang av samling 
Da jeg skrev artikkelen for fire år siden, hadde jeg ikke ett eneste brev å eksaminere, 
bare digitale gjengivelser.  Derfor skrev jeg også den gangen: «Jeg har ikke hatt 
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anledning til å studere avtrykkene i original, så jeg vil ikke si noe om det er snakk om 
samme stempel hele veien, eller om flere kan ha vært i bruk.»  Når jeg fortalte om mitt 
funn i sommer, fikk jeg høre at Bjørn Muggerud også hadde funnet noe nytt. Han fant 
fram det han hadde, og jeg fikk låne 10 brev fra hans samling, til både skanning og 
eksaminasjon. Så nå kan jeg si litt mer om dette. Men fremdeles er det empiriske 
grunnlaget for lite til å foreta noen sikker katalogisering.  
 

Type 1 – 53 x 36 mm. 

Det eldste eksempelet vi har registrert er fortsatt førstedagsbrevet fra Stockholm med 
Viktor Rydberg-frimerker, forsynt med «B.SEDDEL»-stempel i Oslo 25.09.1945. Når 
jeg sammenlikner og måler dette avtrykket mot mitt avtrykk fra 1962, vil jeg påstå at 
det er samme stempel. Gummistempler er alltid litt tvilsomme å måle nøyaktig, især 
når de begynner å bli slitt etter mange års bruk, og jeg kan uansett ikke være 
skråsikker. Vi kaller det type 1, yttermål ca. 53 x 36 mm. Fargen på avtrykkene er alle 
mulige varianter i blått, fiolett og lilla. 

 

Type 2 – 50 x 32 mm. 
Så da skulle man tro at det bare var ett stempel i bruk i hele den kjente bruksperioden. 
Men så enkelt var det ikke. Den første avvikende typen jeg så var på et rek.-brev fra 
Edland, ankomstbehandlet i Oslo 04.11.1955. Det var et helt annet avtrykk, type 2, 



 

14 

 

 

B.seddel type 1  

(t.v.) og type 2 

(t.h) 

yttermål ca. 50 x 32 mm. Rett før jeg skulle levere denne artikkelen, dukket det opp et 
tilsvarende avtrykk, antatt identisk, yttermål ca. 50 x 32 mm, med utleveringsdato 
22.02.1952. Og dermed har jeg sett type 2 på to brev, henholdsvis i 1952 og 1955. 
Inntil enda flere avtrykk dukker opp, blir det vanskelig å gjette på noen bruksperiode 
for type 2 ut over de nevnte årene. Jeg vil gjette på at type 2 ikke kom samtidig med 
type 1, fordi yttermålene er avvikende, men var type 2 også i bruk til ut på 1960-
tallet? 

Hvis jeg påstår at type 2 må ha verdi 8, sjelden, da kan vi kanskje få lokket fram noen 
eksempler? 
 

En takk til Bjørn Muggerud for lånet av objekter. 
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En meningsutveksling om auksjonsbeskrivelser 
 Av Frederick/(Fred) Woxen 
 
I siste nr. av INFO, mottatt lørdag 20. feb. registrerer jeg at Knut A. har et lite 
hjertesukk ang. tilgang på stoff. 
Derfor videresender jeg to mail vekslinger jeg hadde med QXL første tredjedel av 
februar fordi en bruker ved navn weatherford søpler ned QXL som auksjons site ved 
at får legge ut heldefekte merker og billigmerker med bølgelinje- eller del av 
maskintekststempler. Likeledes er det ikke måte på hva som ikke er "høyverdi", og så 
er det de billigste av lavverdiene. Du vil se at jeg har brukt betydelig tid på filatelistisk 
veiledning overfor QXL. 
Og takken? Trussel om å bli hevet ut av QXL. Det minner litt om journalisters skjebne 
i Tyrkia: Regimekritiske journalister blir banket opp eller hevet ut. Aftenpostens 
norske journalist fikk ikke akkreditering pga. manns/samboers herkomst. 
 

 

 
 

  

Ved søk på QXL.no i går kveld gjorde jeg en interessant oppdagelse. Ved søk på 
et land jeg samler på, kom det opp treff på 117 lots fra British Commonwealth. 
Felles for nesten alle er at de i overskriften står beskrevet som "Høyverdi". Det er 
ren og skjær løgn, for de avbildede merkene er stort sett i området 1-6 cent, som 
er de laveste av lavverdiene. Vurder selv når høyverdien i serien går opp i 1-2 $.  
Se f..eks. http://www.qxl.no/pris/frimerker/europa-verden-stemplet/england-
commonwealth-stemplet/hoeyverdi/v/an813807598/  
og klikk deretter på "Se selgers auksjoner" nede til høyre.  
Katalogverdien er bagatellmessig. Det er slike merker man får 5-25 av hver av 
hvis man kjøper en innstikksbok med dubletter. Ikke er stemplene noe spesielt 
utsøkte heller. Tvert i mot er de slike som blir frasortert av en seriøs samler, fordi 
han ikke gidder ha dem i samlingen. 
Dette er ikke egnet til annet enn å lure "enker og faderløse", som uttrykket heter. 
Synes QXL at de skal ha et rykte som markedsplass for ren svindel? 
 

2. Det er mer: "Klassiske Spania" er en annen betegnelse som er gjennomgående. 
Men det som er avbildet, er ofte merker fra 1920-30-tallet. Beklager, men så nye 
merker faller ikke under definisjonen av "klassisk". 
 

3. Ubehjelpelig norsk: Passussen på hver eneste lot er: "  
GOD KATALOG VERDI.   BÅDE STEMPLET/POSTFRISKE/USTEMPLET 
KAN FORE KOMME,SÅ VUDER OG BY KUN UT FRA BILDENE !!" 
Jeg teller ikke mindre enn 6 språk- og tegnsettingsfeil i denne ene setningen. 
 Det bidrar ytterligere til at både selger og site fremstår som useriøse. 
  

4. Søk på navnet weatherford gir så vidt jeg så, ikke treff i telefonkatalogen i 
Ørsta. Derimot kom det opp diverse treff på et firma innen oljeservice-bransjen. 
Rett nok er det dårlige tider i den bransjen, men vel ikke så dårlige at man må ty 
til reinspikka svindel av uvitende kjøpere?  
Frederick Woxen, Oslo 
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Hei Frederick 
Takk for din mail. 
 

Navnet Weatherford er et brugernavn, dvs at det ikke  er associeret med det firma 
du nævner. Dette er en privat bruger som kun har positive handler. Den 
pågældende bruger har 162 positive karakterer indenfor de sidste 6 måneder 
hvilket svarer til 99 %.  Weatherford er iøvrigt en stat i Texas der er kendt at 
handle med mønter. Jeg tror derfor at brugeren har valgt det på det grundlag. Jeg 
kan derfor ikke genkende det billede du forsøger at tegne af brugeren. Hvis du 
mener at en vare er placeret i en forkert kategori er du altid velkommen til at 
sende varenummeret ind til kundeservice, så skal vi kigge på sagen. 
 QXL 
Simon Arvig 
 

Deres svar er et ikke-svar på de vesentlige punktene jeg påpeker. Derimot svarer 
dere utførlig på mitt pkt. 4 om brukernavnet, rangert av meg som det minst viktige 
punktet i min henvendelse. Dere vil ikke ta tak i at selger kaster blår i øynene på 
potensielle kjøpere ved systematisk å kalle de laveste lavverdier for "Høyverdi". 
Det var intet i min mail som skulle gi noe inntrykk av at noe er "placeret i en 
forkert kategori", så jeg forstår ikke hvorfor dere en gang nevner en slik 
problemstilling. 
Siden det tydeligvis ikke har noen verdi at jeg som privatperson med ikke 
ubetydelig filatelistisk innsikt påpeker opplegg til svindel overfor QXL, får et par 
filatelistiske tidsskrifter kopi av disse tre mailene. 
Frederick Woxen, Oslo 
filatelist gjennom 60 år... 
 

Hei Frederick!  Takk for din mail. 
 Hvis du har mistanke om svindel eller misvisende informasjon omkring varer til 
salg, må du gjerne dokumentere dette. 
 QXL 
Knut Jensen 

For alle land som inngår i British Commonwealth, er Stanley Gibbons-
katalogen(e) den/de mest velansette, men også franske Yvert og sveitsiske 
Zumstein er velrennomerte. 
For svært mange av de merkene "weatherford" lager en liten lot av, er 
katalogverdien det som er satt som minimum, som er 10 pence, mest for å dekke 
evt. kostnader for en handler. Reell omsetningsverdi for slik massevare er kun en 
brøkdel av katalogverdien. I en dublettlot i en innstikksbok vil man ofte ikke 
gidde å telle med de mange billigmerker, men bare anse at de er noe kjøper "får 
med på handelen". Man angir f.eks totalverdi som x antall kroner.  
Flotte rene rettvendte stempler vil alltid være et pluss til katalogverdi, men jeg ser 
at det er det ikke så mye av hos denne selgeren. Han får seg også til å legge 
ut heldefekte merker, se f.eks. 
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ut heldefekte merker, se f.eks. http://www.qxl.no/pris/frimerker/europa-verden-
stemplet/england-commonwealth-stemplet/hoeyverdi/v/an813630258/ 
og http://www.qxl.no/pris/frimerker/europa-verden-stemplet/england-
commonwealth-stemplet/hoeyverdi/v/an813630212/ 
og kalle det "høyverdi". Peisen er et ypperlig sted for slikt søppel. 
Jeg ser han har fått bud på noen lots med to canadiske merker pål. 1 og 2 cents, 
bl.a. en heldefekt 1c i 
http://www.qxl.no/pris/frimerker/europa-verden-stemplet/england-commonwealth-
stemplet/hoeyverdi/v/an813862614/ 
Mer søppel og de absolutt laveste av lavverdiene: se 
http://www.qxl.no/pris/frimerker/europa-verden-stemplet/england-commonwealth-
stemplet/hoeyverdi/v/an813617872/ med stygge maskinstempler. 
 
Også QXL må da skjønne at frimerker med pålydende 1/2 og 1 penny må ha vært 
de laveste i en serie, typisk for å dekke kort-, trykksak- og brevporto, slik at det 
finnes millioner av dem. Enhver samler av et gitt område har nok av dem, og 
følgelig kan ikke katalogverdien være noe særlig høy Vi snakker om totalt 60 
pence for hans 6 merker, og den reelle verdien er kanskje omkring en krone. 
Jeg ser at av hans 114 lots som han påstår ligger innenfor British Commonwealth, 
er nesten samtlige karakterisert som "høyverdi". Ovenfor dokumenterer jeg det 
stikk motsatte. Det burde vel heller vært slik at QXL avkrevde selger 
dokumentasjon for hvordan han kan karakterisere billigmerker for høyverdi. 
Dette, sammen med hans patetiske standardfrase som jeg påpekte i mitt punkt 3 i 
min første mail, gjør at man kan gjøre seg refleksjoner omkring mannens 
sinnstilstand. 

Jeg synes jeg har brukt mer enn nok tid på å lede dere på rett vei. Jeg sender kopi 
av også denne mail til hhv. Norsk Filatelsitisk Tidsskrift og Nordisk Filateli, i 
tilfelle også de synes det er kritikkverdig at selger på en auksjonssite på nettet 
uhindret vedvarende kan påstå at alt mulig er "høyverdi", mens det i virkeligheten 
er de billigste av billige merker. 

Med hilsen 
Frederick Woxen 

Akk ja, Hårek. 

Vi har alle våre 

problemer! 

Noen som kjenner 

seg igjen? 
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Referat fra møte nr 2457 Referent Svein H. Andersen 

Leder åpnet møtet 18. april 2016 ved å ønske velkommen. Marit opplyste om at 
resultatet etter Nordia 2016 var å finne på forbundets sider og at Norgeskatalogen 
hadde oppnådd Stor Vermeil. Videre at det var ny frimerkeutstilling på Maihaugen, 
som åpnes den 24 april 2016 – tema Kong Olavs samling. 
 

24 medlemmer hadde skrevet seg inn i protokollen og quiz og lyn auksjon ble 
gjennomført i god tradisjon. 
Kveldens foredrag ble holdt av Tryggve Johansen og tema var 1958 – Fotball VM. 
Tryggve begynte med å ta oss igjennom noen store hendelser i 1957 og 1958. Det kan 
nevnes blant annet at Kong Haakon døde i 1957 og at Sputnik I ble skutt opp. 

I 1958 skjedde følgende; Pave Pius XII døde, Explorer 1 ble skutt opp, Gerhardsen 
hadde sin 3. regjering og Oscar Torp døde. Årsettet dette året besto av 4 frimerker fra 
Kong Olav V øremerke serien. 

Deretter tok han oss igjennom fotballens VM historie fra 
starten i 1930. Fotballen hadde allerede vært med i OL 
sammenheng fra 1900, men på grunn av diverse 
bestemmelser besluttet FIFA å ha 
sitt eget VM fra 1930. Starten var i 
Uruguay med 13 lag og Uruguay 
vant over Argentina. 
VM i 1958 ble holdt i Sverige og det 

foregikk i tiden 8-26 juli. Kampene ble spilt på 12 
forskjellige steder og det var her vi kom til det filatelistiske 
innslaget. Man hadde nemlig utgitt en serie kort, til sammen 
16 stk, som viste alle de 12 forskjellige byene. Tre byer 
Stockholm, Göteborg og Malmö hadde to forskjellige kort, 
samt at det var utarbeidet et kort uten stedsangivelse, i tilfelle omkamp. Altså til 
sammen 16 kort med ulike motiver. Hvert motiv var en fotball situasjon, bilde av  
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stadion og et bilde som re-presenterte byen. Totalt deltok 16 land, hvor Brasil til slutt 
vant 5-2 over Sverige med Frankrike på 3 plass. Det kan også fortelles at
sin debut i dette VM`et. Vinner av kveldens quiz ble Bjørn E Smith med 5 p. 
Trøstepremie til Arne Thune også med 5 p og Einar Tamber. 

 

presenterte byen. Totalt deltok 16 land, hvor Brasil til slutt 
2 over Sverige med Frankrike på 3 plass. Det kan også fortelles at Pelè gjorde 

Vinner av kveldens quiz ble Bjørn E Smith med 5 p. 
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Referat fra møte nr 2458  Referent Svein H. Andersen 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 2. mai 2016 kl 1900 ved å ønske 
velkommen. 1 nytt medlem ble anmeldt. 
25 medlemmer hadde skrevet seg inn i protokollen og quiz og lynauksjon ble 
gjennomført som vanlig. 
Kveldens foredrag ble holdt av Åge Brudeseth og tema var Posthorn, antikva 1909 - 
utgaven. 

Antikva 1909-utgaven var en serie som ble utgitt over 28 år, i tiden 1909 til 1937. 
Gravør Rui fikk i oppgave å oppgradere originalstemplet, som hadde vært i bruk på de 
tidligere utgavene. Åge tok oss igjennom prosessen for trykking, og fortalte om 
hvordan merkene ble trykt i klisjeer i plater à 100 merker. Gjennom årene gikk man 
fra 1 plate til 4 plater, og de fleste utgavene hadde flere oppsettinger. 
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Vi fikk også vite 
forskjellen på hori
sontal tag
vertikal tagging, og 
hvordan dette speilet 
seg i merkene. At man 
innførte fargelinjer i 
1931 for å gjøre det 
vanskeligere å lage 

forfalskninger, samt at merkene utviklet seg over tid. Her snakket han både om faste 
varianter, og varianter som endret seg. NK 100 med tilfeldige flekker.

En tur innom portosatsene ble det også. 12 øre nordisk brevporto 1918
Frimerkene i serien er utgitt som vanlige merker, noen som rullemerker i ruller à 500 
stk, og noen i frimerkehefter. Totalt ble det utgitt 22 merker i forskjellige valører og 
farger. Enkelte av disse med et opplag på over 100 mill, så her er det mye å lete
og mye rart å finne. Anbefalt litteratur er: Norgeskatalogen, håndbøkene og i 
portosatsene. Vinner av kveldens quiz ble Hjalmar Kjelsvik med 6 p. Trøstepremie til 
Arvid Andreassen og Erik Strømsøe. 

Vi fikk også vite 
forskjellen på hori-
sontal tagging og 
vertikal tagging, og 
hvordan dette speilet 
seg i merkene. At man 
innførte fargelinjer i 
1931 for å gjøre det 
vanskeligere å lage 

forfalskninger, samt at merkene utviklet seg over tid. Her snakket han både om faste 
NK 100 med tilfeldige flekker. 

n tur innom portosatsene ble det også. 12 øre nordisk brevporto 1918-19. 
Frimerkene i serien er utgitt som vanlige merker, noen som rullemerker i ruller à 500 
stk, og noen i frimerkehefter. Totalt ble det utgitt 22 merker i forskjellige valører og 
farger. Enkelte av disse med et opplag på over 100 mill, så her er det mye å lete blant 
og mye rart å finne. Anbefalt litteratur er: Norgeskatalogen, håndbøkene og i 
portosatsene. Vinner av kveldens quiz ble Hjalmar Kjelsvik med 6 p. Trøstepremie til 
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Referat fra møte nr 2459  Referent Svein H Andersen 

Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 23. mai 2016 kl 1900 ved å ønske 
velkommen til ekstraordinær generalforsamling og kveldens møte.  
Den ekstra ordinære generalforsamlingen hadde kun en post på programmet – valg av 
ny leder for 2016. Valgkomiteen hadde foreslått Arne Thune Larsen, som ble 
enstemmig valg ved akklamasjon. 
1 nytt medlem ble tatt opp. 
40 medlemmer og 1 gjest hadde skrevet seg inn i protokollen, og quiz og lynauksjon 
ble gjennomført som vanlig. 
Kveldens foredrag ble holdt av Jan G Knutsen og kveldens tema var Grønlands 
pakkepostmerker, samt fortelling om en tur til den nordvestre delen av Grønland. 
 Det hele begynte en gang for lenge siden, i 5 klasse på barneskolen, med dette 
merket: 

 20 øre rød pakkeporto merke til den nette pris av 3 kroner. 
Knutsen kunne fortelle at pengene hadde han skaffet ved 
hjelp av innsamling og panting av flasker. Da faren spurte 
hvor han hadde gjort av pengene, måtte han ut med en hvit 
løgn og fortalte at de var lagt på sparebøssen. Som 
belønning fikk han 50 øre av sin far til å gå på kino. Etter 
denne historien tok han hos gjennom de forskjellige merker, 
både stemplede og ustemplede og diverse varianter. 
Grønland hadde 38 postkontorer. Han kunne også fortelle at 
det var stor forskjell på Afa sine katalogpriser og det som 

ble gitt på auksjoner. Man kan nok si at her er det markedet som setter prisen, og ikke 
katalogen.  
Vinner av kveldens quiz ble Bjørn Eirik Rasmussen med trøstepremie til Eriksen og 
Østmo. Siden dette var sesongens siste møte ble årets Quiz master kåret og vinneren 
var Arne Thune Larsen. 
 

Videre kunne han opplyse at disse merkene også ble brukt som bevis på innskudd i 
postbanken på 1930-tallet. Verdien på merket gjenspeilet innskuddet. Ikke 
overraskende var det 20 øre som gikk igjen, men det fantes også 1 kroners merker. 
Etter sigende skal det også finnes noen 3 kroners merker. Uansett, kan man vel si at de 
fleste innskuddene befant seg i det nedre siktet. 
Inne i mellom praten om pakkeporto merkene, ble det også tid til å fortelle om en 
fantastisk tur til den nordvestre delen av Grønland. Et sted med en storslått natur, som 
gir massive inntrykk, og en gjestfri befolkning som gir av seg selv og sine opplevelser.  

Vinner av kveldens quiz ble Bjørn Eirik Rasmussen med trøstepremie til Eriksen og 
Østmo. Siden dette var sesongens siste møte ble årets Quiz master kåret og vinneren 
var Arne Thune-Larsen. 
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Albumsider fra 

Knudsens 

Grønlandssamling 
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Knutsens bilder fra turen til 

Grønland 
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Det var en forventningsfull gjeng filatelister og deres 
følge som samlet seg i borggården klokken 18. Foto: KA 

Møte nr 2460 – sommermøte på Akershus Slott
Referent Knut Arveng. Fotografer Finn Aune (FA) og Knut Arveng (KA)

Klubbens avslutning av vårterminen – det tradisjonelle sommermøtet hvor 
medlemmene med eventuelt følge møtes utenfor klubbens lokaler til befaring på et 
interessant sted , for etterpå å frekventere et dertil egnet vertshus for å innta både vått 
og tørt, ble gjennomført også i år. Hele 51 deltakere møtte opp i slottsgården på 
toppen av Festningen, for å bli vist rundt i slottet. Dette var såpass mange deltakere
arrangøren hadde kalt ut to guider, som delte deltakerne i hver sin gruppe. Det eneste 
problemet med dette var at referenten bare fikk fulgt med på hva som skjedde i den 

ene gruppen, men jeg antar 
opplegget var nokså likt i begge 
grupper. I allefall gikk de to 
gruppene i hver sin retning for å 
vandre gjennom ganger og saler 
for å se og beundre fordums prakt 
i slottet. På vei inn passerte vi den 
beryktede Mørkgangen 
og skummel passasje som i sin tid 
var eneste vei inn. Så kom vi 
gjennom museums butikken, før vi 
ble vist inn i slottet

sommermøte på Akershus Slott 6. juni 2016 
Referent Knut Arveng. Fotografer Finn Aune (FA) og Knut Arveng (KA) 

det tradisjonelle sommermøtet hvor 
medlemmene med eventuelt følge møtes utenfor klubbens lokaler til befaring på et 

frekventere et dertil egnet vertshus for å innta både vått 
. Hele 51 deltakere møtte opp i slottsgården på 

toppen av Festningen, for å bli vist rundt i slottet. Dette var såpass mange deltakere at 
arrangøren hadde kalt ut to guider, som delte deltakerne i hver sin gruppe. Det eneste 

renten bare fikk fulgt med på hva som skjedde i den 
ene gruppen, men jeg antar 
opplegget var nokså likt i begge 
grupper. I allefall gikk de to 
gruppene i hver sin retning for å 
vandre gjennom ganger og saler 
for å se og beundre fordums prakt 

vei inn passerte vi den 
beryktede Mørkgangen – en trang 
og skummel passasje som i sin tid 
var eneste vei inn. Så kom vi 
gjennom museums butikken, før vi 

slottet. 
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Over bilder av våre to utmerkede guider, som 
vi dessverre ikke har fått med oss navnene på. 
 
Bildet til høyre viser Mørkgangen – et viktig 
ledd i atkomsten til borgen og festningen. Den 
var mørk, bratt og trang med en lang rekke 
porter med bommer og fallgitter – men var 
allikevel hovedinngangen til borgen, og førte 
helt opp til den indre borggård, hvor vi står og 
kikker nedover i gangen. Alle fotos: KA 

Festningens historie i korte trekk 
Akershus festning kunne i 1999 feire sitt 700 års jubileum. Det er litt uvisst når borgen 
ble grunnlagt, men et dokument undertegnet i år 1300 av kong Håkon V Magnusson, 
slo fast at det skulle ligge et feste på Akersneset.  
Akersborgen var et lite anlegg som etter hvert vokste seg stort etter Svartedauden og 
den etterfølgende nedgangstiden på 1400-tallet. Hele fem beleiringer motsto 
festningen før den i 1527 ble kraftig ødelagt da lynet slo ned i slottet, med en stor 
brann som følge. Etter dette ble borgen bygget opp igjen, forsterket og utvidet og noe 
forandret. Da en ny beleiring fant sted under den nordiske syvårskrigen i 1567 var det 
meste i orden. Over hundre soldater (knekter) hadde stallplass inne i festningen, med 
tilhørende kvarter, mat og lønn. Og det var plass til langt flere under krig og krise. 
Akershus hadde eget slakteri, bakeri og kvarter, lager og stallplass for en betydelig 
styrke.  
Selve slottet ble først utstyrt som et fyrstepalass etter at kong Christian IV ble kronet 
til konge over Danmark og Norge i 1588. På slutten av 1500-tallet var 
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administrasjonen og embedsverket i Norge 
utbygd til et sentralisert politisk apparat 
med sete på Akershus slott. Det var viktig 
at kongens stattholder satt på festningen, 
og den mest kjente av disse var kanskje 
Hannibal Sehested. I hans stattholder-
periode skjedde en del ting som har fått 
betydning for Norge og nordmenn helt opp 
til vår tid.  Etter bybrannen i Gamle Oslo i 

1624 hadde kongen latt byen bygge opp igjen under festningens murer, og gitt den 
navnet Christiania. Sehested var kongens 
svigersønn, og fikk gjennomført en rekke reformer. 
Han sørget for av den oppkrevde krigsskatten ikke 
gikk til Danmark, men ble brukt til å bygge opp en 
norsk hær – 1628 regnes som grunnleggelsesåret 
for Hæren. På hans initiativ ble det også satt i gang 
en oppbygging av en norsk forsvarsflåte. 
Orlogsskipet ”Hannibal” ble bygget ved Hovedøen 
Verft, og ble det mest moderne krigsskip for sin tid 
i den dansk-norske flåte. I 1647 opprettet han det 
norske postvesen. 
I løpet av de neste to hundre år ble festningsverkene utvidet og forsterket, slik at da 
den svenske kong Karl XII skulle beleire festningen i 1716, kom også han til kort 
overfor kanonbatteriene på festningen. Garnisonen på Akershus var da blitt kraftig 
forsterket og besto av 3284 mann. Beleiringen trakk ut, til slutt måtte svenskekongen 
vende hjem med uforrettet sak. Men så begynte festningen og slottet å skrante – 
manglende vedlikehold og uvilje til å bruke penger på de gamle bygningene førte til at 
festningen endret karakter fra garnison til arsenalbygg og provianthus. Noen 
påkostninger ble gjort utover på 1700-tallet, særlig innvendig i slottet, og det ble 
bestemt at Akershus skulle være hovedarsenal for Norge. Ved utbrudd av krigen i 
1807 ble festningen igjen satt på krigsfot. Den kom aldri kamp, men sto i beredskap til 
1814. 
Akershus ble nedlagt som festning i 1818, men ble gjenopprettet i 1836 – for så å bli 
nedlagt for godt i 1856. Den fungerte videre som militært hovedkvarter for Kristiania 
og områdene rundt, med kaserner, skoler og magasiner. 

Akershus festning var som vi skjønner 
beleiret flere ganger, men aldri inntatt av 
noen fiendtlig styrke før den tyske 
okkupasjonsmakten kom til landet i 1940. 
Vi skal ikke her komme inn på de mange 
hendelser omkring festningen i løpet av 
krigen, men etter at Milorg igjen inntok 
festningen i 1945 og fram til i dag har det 
vært kontinuerlige påkostninger med 
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gjenoppbygging gjennom flere perioder. På vår vandring gjennom slottet fikk vi se 
hvordan salene igjen viste seg fra sin aller beste side. 
Her følger et knippe bilder fra slottsvandringene. Siden vi var to grupper som gikk 
hver sin vei, vil rekkefølgen på bildene være noe vilkårlig. Men vi håper de som var 
med på sommermøtet hadde en hyggelig guidet tur i slottet. 

 
 
 
  

Slottskirken er i dag Forsvarets hovedkirke. 
Allerede på 1500-tallet var det et lite kapell hvor 
kirken nå ligger. Kirken har forfalt og blitt pusset 
opp flere ganger gjennom tidene, og fremstår i dag 
som etter siste store oppussing i 1908. 
                                                        Begge fotos: KA 

Det kongelige mausoleum ligger i kirkens under-
etasje. Her hviler kong Haakon VII og dronning 
Maud, og kong Olav og kronprinsesse Märtha. I 
1957 ble Sigurd Jorsalfars levninger murt inn i 
veggen utenfor, og i 1982 ble kong Håkon Vs og 
dronning Eufemias hodeskaller murt inn. 

Christian IVs sal var opprinnelig en suite på tre rom 
med kongen og dronningens sal i hver ende og 
sovegemakk i midten. Foto: FA 

Olav Vs sal var svært forfallen, da gjenoppbygging 
startet i 1900. Den ble gjeninnviet i 1976, som en 
gave til kong Olav V. Foto: FA 

Romerikssalen har sitt navn etter tvangsutskrevne 
romeriksbønder som bygget den opp igjen etter 
brannen i 1527. Foto: KA 

Den flotte peisen er å finne i Skriverstuen, mens 
karen på bildet til høyre må være en av de tidlige 
brukerne av festningen. Begge fotos: FA 
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Etter omvisningen på Akershus var det på 
tide med en kulinarisk opplevelse. Stedet 
lå ikke langt unna festningen 
Dubliner øverst i Rådhusgaten, hvor vi fikk 
servert kjempehamburgere og drikke etter 
lyst og behov. Klubbens leder Arne Thune
Larsen viste fram en meny fra 1955, da 
hans far var til stede på en middag på 
Akershus slott gitt av regjeringen i 
anledning av det norske
års jubileum. Noe som neppe vil skje igjen 
med det første. Som det går fram av 
bildene over, ser det ut til at alle som 
deltok på sommermøtet koste seg denne 
kvelden. Takk til arrangørene. 
 

 

Etter omvisningen på Akershus var det på 
tide med en kulinarisk opplevelse. Stedet 
lå ikke langt unna festningen – puben The 

øverst i Rådhusgaten, hvor vi fikk 
servert kjempehamburgere og drikke etter 
lyst og behov. Klubbens leder Arne Thune-
Larsen viste fram en meny fra 1955, da 
hans far var til stede på en middag på 
Akershus slott gitt av regjeringen i 
anledning av det norske frimerkets hundre 
års jubileum. Noe som neppe vil skje igjen 
med det første. Som det går fram av 
bildene over, ser det ut til at alle som 
deltok på sommermøtet koste seg denne 
kvelden. Takk til arrangørene. Fotos: KA 
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Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK høsten 

2016. 

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

 

Norgeskatalogen Postal og Norgeskatalogen 2016 fås kjøpt til 
medlemspris henholdsvis kr 300,-. og kr 310,-. Disse fås kjøpt på alle 

medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer som ønsker NK 
tilsendt, er prisen kr 350/360,- i Norge. 

 

September 

12/9: World Stamp Show 2016 – New York 

Bjørn Muggerud forteller fra sitt besøk på utstillingen i mai 2016 
 

15/9: Siste frist for påmelding til Tysklandstur 
 

19/9: Klubbaften/byttemøte 

Uformell byttekveld med lynauksjon og eventuelt andre innslag 
 

26/9: Norske poststempler, litt om hva vi samlere bør vite 

Arvid Løhre snakker om et emne vi alle bør kjenne godt til 
 

Oktober 

1/10: Frimerkets dag 

Vi markerer Frimerkets dag og klubbens 130 års jubileum på St. Olavs plass 

postkontor 
 

3/10: Klubbaften/byttemøte 
 

10/10: Havaripost 

Knut Arveng forteller om noen flyulykker og viser eksempler på berget post  
 

17/10: Auksjon 
 

24/10: ”Norske” poststeder i USA 

Dag Henriksbø snakker om poststeder i USA med tilknytning til nordmenn og 

norsk bosetning 

 

26 – 29/10: OFK tur til Sindelfingen  Se info om dette på side 4 
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31/10: Klubbaften/byttemøte 
 

November 

7/11: ”Tour de France” på frimerker 

Inge Johansen kommer fra Moss for å snakke om sykkel som motiv på frimerker, 

med et spesielt blikk på ”Tour de France” 
 

14/11: Klubbaften/byttemøte 
 

21/11: Frimerkeprogrammet 2017 

Tradisjonen tro dukker Halvor Fasting opp i klubben for å orientere om neste års 

frimerker 
 

28/11: Juleauksjon 

Desember 

6/12: Siste åpningsdag på biblioteket 
 

10/12: Sesongavslutning med julebord 

Vi holder på tradisjonene, og samles til lystig førjuls lag. Nærmere om dette i 

neste nummer av INFO 
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