
 

I sommer var det 100 år siden polarskuta ”Maud” ble 
sjøsatt på Vollen i Asker. 

Les mer på side 4 om Roald Amundsen og hans bruk
      av postkort for å finansiere Maud-ekspedisjonen

I tillegg er det mye klubbstoff. 
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Kjære venner! 

Vel møtt til en ny frimerkehøst med nye utfordringer og samlergleder.

Vi har lagt en begivenhetsrik forsommer bak oss, med flere ve

arrangementer. Først en spennende omvisning på Operaen (back stage), og 

bespisning på Thon Hotel Opera.  Deretter hadde OFK en fellesreise til 

utstillingen "Finlandia 2017" i Tampere.  I juni var det en vel gjennomført 

utstilling "Frefil 2017" i Fredrikstad, med et påfølgende Landsmøte i Norsk 

Filatelistforbund. Et godt og rolig Landsmøte uten de store stridssaker. S

om det er mange utfordringer var konklusjonen klar: "frimerkesamling er 

fortsatt en av landets ledende hobbyer". 
 

Høstens møteprogram er variert og spennende. Håper riktig mange av dere 

blir å se på klubbmøtene og auksjonene.  Høsten er tiden til å rydde litt opp i 

dine dubletter. Husk vi samler ikke alltid de samme områdene. Kanskje har 

du noe liggende som kan glede en annen samler. Det er med store 

forventninger vi ser frem til årets nye "Norgeskatalogen 2018".  Bjørn 

Muggerud og Kjell Åge Johansen har nedlagt et enormt arbeide i denne 

sammenheng, og styret retter en stor takk til dem. 
 

I høst gjør vi et eksperiment med å legge to av våre klubbaftener til våre

lokaler i Frydenlundsgate. Første gang blir mandag 9.oktober og neste 

6.november.  Vi håper å lage en hyggelig ramme rundt møtene med kaffe, 

mineralvann og noe å tygge på, og samtidig er det mulig

fantastisk innholdsrike bibliotek. Tar sikte på å 

ha stolplasser til nær 30 medlemmer. (Se 

forøvrig side 30 med høstens møteprogram). 
 

Enten sommeren har vært varm og tørr eller våt 

og fuktig, håper jeg å se riktig mange av dere 

når møtesesongen nå har startet igjen. 
 

Arne Thune-Larsen 

 (leder)  

Høsten er en fin tid 

til å rydde litt i sine 

samlinger! 

Vel møtt til en ny frimerkehøst med nye utfordringer og samlergleder. 

Vi har lagt en begivenhetsrik forsommer bak oss, med flere vellykkede 

spennende omvisning på Operaen (back stage), og 

Opera.  Deretter hadde OFK en fellesreise til 

utstillingen "Finlandia 2017" i Tampere.  I juni var det en vel gjennomført 

" i Fredrikstad, med et påfølgende Landsmøte i Norsk 

e stridssaker. Selv 

om det er mange utfordringer var konklusjonen klar: "frimerkesamling er 

Høstens møteprogram er variert og spennende. Håper riktig mange av dere 

tiden til å rydde litt opp i 

dine dubletter. Husk vi samler ikke alltid de samme områdene. Kanskje har 

Det er med store 

forventninger vi ser frem til årets nye "Norgeskatalogen 2018".  Bjørn 

Åge Johansen har nedlagt et enormt arbeide i denne 

lubbaftener til våre egne 

mandag 9.oktober og neste 

ovember.  Vi håper å lage en hyggelig ramme rundt møtene med kaffe, 

ig er det mulig å besøke vårt 
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Dette bildet som jeg nylig kom over, er ganske interessant. Det viser 

vinduene til ekspedisjonslokalene for avisen Tidens Tegn (nå VG), s

reklamerer for salg av postkort laget av Roald Amundsen. Inntekten av salget 

skulle gå til hans planlagte polarferd med tanke på å la seg fryse inne i isen, 

og drive over Nordpolen. På plakatene i vindueene kan en på originalbildet 

lese ”Mot Nordpolen”. Som både postkortsamler og polarsamler ble jeg 

fasinert av motivet i bildet, hvor et interessert publikum samler seg på gaten 

utenfor avislokalene for å lese om Amundsens planlagte ferd.

 

Etter å ha brukt ”Fram” på sin ekspedisjon til Sydpolen 1910 

Amundsen bestemt seg for å gjennomføre en vitenskapelig ekspedisjon mot 

nord med samme skip, med start nokså umiddelbart. Men en verdenskrig 

kom ham i forkjøpet og stanset alle planer for en stund. I løpet av krigen 

Amundsens polbrevkort  - et hundreårs minne
av Knut Arveng 

Dette bildet som jeg nylig kom over, er ganske interessant. Det viser 

vinduene til ekspedisjonslokalene for avisen Tidens Tegn (nå VG), som 

Inntekten av salget 

skulle gå til hans planlagte polarferd med tanke på å la seg fryse inne i isen, 

kan en på originalbildet 

lese ”Mot Nordpolen”. Som både postkortsamler og polarsamler ble jeg 

motivet i bildet, hvor et interessert publikum samler seg på gaten 

for å lese om Amundsens planlagte ferd. 

Etter å ha brukt ”Fram” på sin ekspedisjon til Sydpolen 1910 – 1914, hadde 

vitenskapelig ekspedisjon mot 

nord med samme skip, med start nokså umiddelbart. Men en verdenskrig 

kom ham i forkjøpet og stanset alle planer for en stund. I løpet av krigen 

et hundreårs minne  
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gjorde Amundsen noen 

investeringer, som satte 

ham i stand til å

en halv million kroner av 

egne midler i tillegg til 

statlige og private bidrag, 

for å 

polarskute. ”Fram” hadde 

med årene 

medtatt. M

kunne allikevel 

seg av en del utstyr derfra på sitt nye skip. 

Slik gikk det til at det i sommer

år siden polarskuta ”Maud” ble 

juni 1917 ved Chr. Jensens båtbyggeri 

Vollen i Asker. En treskute på 292 brt, 120 

fot lang og 40 fot bred – med de samme sjø

og is-egenskaper som ”Fram” hadde. Skuta 

ble døpt av Amundsen selv

isklump – ikke sjampagne – mot baugen og kalte henne ”Maud” etter 

Dronningen, med hennes tillatelse. 

 

Mot nord 

Et år etter sjøsettingen var skuta klar, 

og det samme var Amundsen. Med en 

besetning innledningsvis på ni mann 

inkludert ham selv, gikk første del av 

reisen rundt norskekysten, med stopp 

i Horten og Bergen for å ta om bord 

utstyr. Starten fra Oslo var 24. juni, 

men først etter et nytt stopp i Tromsø 

hvor Amundsen selv kom om bord, og 

igjen i Vardø, var ”Maud” klar til å 

Maud Maud Maud Maud 

1917191719171917    

Bildet viser Amundsen og journalister ombord i 

”Maud” før avreisen fra Kristiania 1918. 

(Sigarettmerke fra H. Petterøe Tobaksfabrik) 

gjorde Amundsen noen 

investeringer, som satte 

ham i stand til å satse over 

million kroner av 

egne midler i tillegg til 

statlige og private bidrag, 

 bygge en ny 

polarskute. ”Fram” hadde 

med årene blitt temmelig 

medtatt. Men Amundsen 

allikevel nyttiggjøre 

seg av en del utstyr derfra på sitt nye skip. 

sommer var hundre 

polarskuta ”Maud” ble sjøsatt 7. 

hr. Jensens båtbyggeri på 

Vollen i Asker. En treskute på 292 brt, 120 

med de samme sjø- 

egenskaper som ”Fram” hadde. Skuta 

ble døpt av Amundsen selv, som knuste en 

mot baugen og kalte henne ”Maud” etter 

Et år etter sjøsettingen var skuta klar, 

og det samme var Amundsen. Med en 

besetning innledningsvis på ni mann 

inkludert ham selv, gikk første del av 

reisen rundt norskekysten, med stopp 

i Horten og Bergen for å ta om bord 

utstyr. Starten fra Oslo var 24. juni, 

men først etter et nytt stopp i Tromsø 

hvor Amundsen selv kom om bord, og 

igjen i Vardø, var ”Maud” klar til å 
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forlate Norge. Avskjeden skjedde 18. juli 1918, til stor jubel fra Vardøs 

befolkning. Allerede fire dager senere møtte de den første isen. 

 

Postkortene 

Men så var det disse postkortene da, som folk hadde stått i kø for å kjøpe. 

Hva skjedde med dem? Jeg har sett litt på de kortene jeg har i min samling, 

og prøvd å kartlegge gangen i det som skjedde. 

Postkortenes bakside har 

påtrykket ”Enerett Mittet & 

Co , Kristiania, Norge, samt 

teksten ” Dette kort vil blive 

medtaget paa ”Maud” over 

Polhavet og derefter postbe-

fordret til adressaten”. Dette 

er gjentatt på tysk, engelsk og 

fransk. (Unntaket er de 

kortene som ble solgt samlet 

i mappe, som bare har tekst 

på norsk. Et annet unntak er 

noen kort hvor Mittet er 

svartsladdet og det er 

ettertrykt med ”Enerett for 

de Ferslewske Blade der 

udkommer i et Oplag af over 

100.000 Ekspl.” Dette var en 

dansk bladutgiver, som må ha 

kjøpt et antall kort for salg i 

Danmark, og påtrykket eget 

firmanavn.) 

I tillegg er det trykket på alle 

kortene en faksimile av Roald 

Amundsens signatur. Alle 

kortene jeg har (4 forskjellige) 
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er skrevet og adressert i juni 1918. Kortenes forside er tegnet av Th. 

Holmboe, og viser ”Maud” i isen med forskjellige motiver rundt – som 

isbjørner, hvalross eller en skiløper i polarutstyr med hund. Kortene ble altså 

skrevet og levert på forhånd til ekspedisjonen for å bli med på ferden. 

På alle kortene er det uten unntak slått et stempel over frimerket med dato 

13 IX 18 – det vil si etter at skuta var frosset fast i isen første gang. Stemplet 

viser foruten datoen ordet 

POLHAVET og en posisjon 

oppgitt til Nbr. 77o 33’.   I 

stemplets senter er det en 

silhuett av ”Maud”. 

I tillegg har alle kortene et 

sidestempel datert 4 VIII 24, 

og en sydligere breddegrad – 

Nbr. 76o 51’. Teksten 

POLHAVET og silhuetten av skuta er lik 

på begge stempler. Dette må være 

stemplet ombord da ”Maud” var på 

vei hjem. Kortene ble ved hjemkomst 

distribuert til adressatene av post-

vesenet. 

 

Ekspedisjonens forløp 

”Maud”-ekspedisjonen seilte gjennom Nordøstpassasjen 1918-1920. Deretter 

lå skuta innefrosset i Beringstredet fra 1920 til 1921, før hun fortsatte. Hun 

drev rundt i isen nord for Øst-Sibir fra 1922 til 1925, under kommando av 

Oscar Wisting. Amundsen hadde forlatt ekspedisjonen under dens siste del, 

for å forsøke å fly til polpunktet fra Alaska, men lykkes ikke med det. 

Ekspedisjonen drev verken over Polhavet eller nådde Nordpolen, som var 

Amundsens egentlige mål. Men det ble samlet inn en mengde vitenskapelige 

data, under ledelse av oseanografen Harald Ulrik Sverdrup. Så turen var slett 

ikke mislykket. 
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OFK’s reise til Finland 

En gruppe OFK’ere reiste over 

til FEPA-utstillingen Finlandia 

2017. Den ble avholdt i 

Tampere 24-28 mai. Vi bodde 

på hotell rett ved 

jernbanestasjonen, derfra var 

det bare fem minutters 

spasertur til utstillingslokalet 

Tampere Hall. Et konserthus 

som ikke var spesielt godt 

egnet som utstillingslokale, 

med rammer og handlere 

spredt ut over flere etasjer og 

mesaniner. 

For de som brukte litt tid på 

de utstilte samlingene, eller 

har tittet på resultatene på 

utstillingens hjemmesider, fikk 

en fort inntrykk av at de var av 

meget høy kvalitet. Et stort 

antall gullmedaljer ble utdelt. I 

NFT nr. 5/2017 side 91 er de 

norske resultatene beskrevet, 

og her finner vi flere OFK-

medlemmer. Informasjon om 

utstillingen og resultater fin-

nes på www. finlandia  2017.fi/ 

og i nevnte nummer av Norsk 

Filatelistisk Tidsskrift. 

Fellesarrangementet på årets tur var en guidet tur i det finske postmuseets 

spesialutstilling ifm Finlandia. Det finske Postmuseum har flyttet fra sitt tidli- 

Over: Reklame for utstillingen var spredt ut over på 

sentrale plasser i Tampere (Foto Marit Elind) 
Under: Konsert- og kongresshallen Tampere Hall ble 

brukt som utstillingslokale, ikke særlig egnet for 

frimerkeutstilling.  (Foto Bjørn Eirik Rasmussen) 
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gere lokale ved jernbanestasjonen i Helsinki til et museums

Spesialutstillingen inneholdt en rekke gode objekter på den første finske 

frimerkeutgaven. Sammen med den den inviterte samlingen til Gustaf 

Douglas (les om ham i NFT 5/17 – red.) i Tampere Hall, befant vel stort sett 

alle de beste objektene på de finske ovalene og de første helpost

konvoluttene seg i Tampere i perioden. I tillegg hadde Postmusèet fått låne 

noen objekter fra dronning Elisabeths samling – deriblant førstedagsbrevet 

med 10-blokk av Penny Black og Post Office fra Mauritius (1 penny på brev og 

2 penny ubrukt). 

              

Det finske Postmusèet har 

flyttet fra H

museumskomplekset 

Vapriikki. Et gammelt 

industrilokale som er omgjort 

til musèer.

(Foto Bjørn Eirik Rasmussen)

 

 

 

 

 

 

Finland nr. 2

tete-beche 4

i det finske Postmusèets eie

(Foto Finske Postmusèet)

le ved jernbanestasjonen i Helsinki til et museums kompleks. 

Spesialutstillingen inneholdt en rekke gode objekter på den første finske 

frimerkeutgaven. Sammen med den den inviterte samlingen til Gustaf 

i Tampere Hall, befant vel stort sett 

alle de beste objektene på de finske ovalene og de første helpost-

konvoluttene seg i Tampere i perioden. I tillegg hadde Postmusèet fått låne 

deriblant førstedagsbrevet 

blokk av Penny Black og Post Office fra Mauritius (1 penny på brev og 

Det finske Postmusèet har 

flyttet fra Helsinki til 

museumskomplekset 

Vapriikki. Et gammelt 

industrilokale som er omgjort 

til musèer. 

(Foto Bjørn Eirik Rasmussen) 

Finland nr. 2 i en av tre kjente 

beche 4-blokker – denne 

i det finske Postmusèets eie. 

(Foto Finske Postmusèet) 
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I forbindelse med Norsk Filatelistforbunds landsmøte 

i Fredrikstad 16. – 18. juni, ble det også arrangert en 

regionalutstilling i regi av arrangørklubben 

Fredrikstad filatelistklubb. Frimerkeutstillinger, 

gjerne med innslag av postkort, er alltid interessant, 

så jeg bestemte meg for å ta en tur. Arrangementet 

ble holdt i en sal ved Fredrikstad kino – akkurat passe 

stor til dette formålet, men med et problem - lyset. 

Det var alt for lite lys på eksponatene etter min 

mening. Når en kommer opp i min alder (og det 

gjelder etter hvert brorparten av alle landets filatelister), er det greit å ha litt 

godt lys for å kunne lese til tider liten skrift i rammene. Selve Landsmøtet ble 

holdt i et nærliggende hotell, men det er en helt annen historie. (Se Arnes 

kommentar på lederplass). 

Det var utstilt 119 rammeflater, som viste omtrent alle aspekter av 

frimerkesamling. I tillegg var det foruten arrangørklubbens stand, flere 

handlere som hadde funnet veien til Fredrikstad, så det var litt å velge og 

vrake i ved bordene. Selv fikk jeg med meg noen fine luftpostkonvolutter, 

som gjorde at kjøreturen fra Oslo var vel verdt å ta. 
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Dårlig lys i utstillingshallen får ta skylden for relativt mørke bilder. Men jeg fikk i hvert 

fall knipset både utstillingsrammer og handlerbord. Noen kjente ansikter er det vel også 

innimellom. (Tekst og fotos fra Fredrikstad – Knut Arveng) 
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  Salg av overskuddslager fra klubbens 
bibliotek 

Gjennom årene har biblioteket mottatt en mengde tidsskrift og 
bøker som har blitt fjernlagret som dubletter.  Dette skjedde 
hovedsakelig i perioden 1960-90.  I en tid hvor mange tidsskrift 
legges ut digitalt er behovet for dubletter minskende. Det er derfor 
besluttet at dette skal legges ut for salg før det eventuelt kastes. 

Vi har begynt med et stort utklippsarkiv fra hele verden med klipp 
fra utenlandske og norske tidsskrift, ordnet i arkivbokser.  De er 
sortert etter land og områder (se bilder på hjemmesiden) og prisen 
vil være kr 50,- pr. boks.  Disse kan hentes i biblioteket på tirsdager 
mellom 1900 og 2100 eller på møtene i klubben etter avtale med 
sekretæren.  Eventuelt kan de sendes mot betaling av porto for 
pakke.  Her gjelder prinsippet først til mølla. 

Har du spesielle ønsker når det gjelder tidsskrift, kan du sende en 
mail til klubben med dine ønsker så skal vi se om vi kan hjelpe. 
Spesielt har vi mye NFT, Nordisk Filatelistisk Tidsskrift og Frimerke 
Forum.  Disse har vi komplette årganger av, riktignok ikke alle, men 
meget bra i perioder. 
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Protokoll fra 

GENERALFORSAMLING I OSLO FILATELISTKLUBB 

Mandag 20. mars 2017 på Scahfteløkken. 

Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 2472 (se møtereferat i INFO 2/2017). 
Møtet startet ca. kl. 19.30. 
 
Dagsorden ble fulgt: 

1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 
Dirigent – her ble Rådet formann Gunnar Melbøe foreslått og valgt. 
Referent – her ble klubbens sekretær Svein H Andersen foreslått og valgt. 
Tellekorps – her ble Knut Arveng og Erik Olafsen foreslått og valgt. 
Underskrivere av protokoll – her ble tellekorpset foreslått og valgt. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ingen kommentarer – godkjent. 
3. Styrets årsberetning: 

Innledende avsnitt ble lest av klubbens leder Arne Thune-Larsen. Deretter 
ble kun overskriftene lest. Etter innledning og hver overskrift var det 
anledning til å stille spørsmål eller kommentere. Ingen spørsmål eller 
kommentarer ble stilt. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

4. Årsregnskap for 2016, revisors beretning og Rådets uttalelse: 
Tore Berg gikk igjennom årets regnskap. Siden regnskapet var satt opp litt 
annerledes enn tidligere, poster som naturlig hørte sammen var satt 
sammen, forklarte han tallene litt mer enn vanlig. Igjen ble det gitt 
anledning til spørsmål og kommentarer. To kommentarer ble gitt: 
- Har styret sett at det er gitt anledning til å søke fritak for 
eiendomsskatten? Svar – ja det er observert, og styret vil gjøre en vurdering 
på om dette skal gjøres. 
- Plassering av klubbens midler i fond, bør ikke dette vurderes nå som renten 
er så lav? Svar – ja dette er noe styret kommer til å gjøre i løpet av året. Hvis 
det blir gjort, vil man i første omgang sette av et mindre beløp. 
Revisors beretning var ikke blitt oversendt grunnet sykdom. Denne vil bli lagt 
frem på et kommende medlemsmøte.Rådets uttalelse ble leste av Gunnar 
Melbøe – ingen kommentarer eller spørsmål fra salen. 

5. Disponering av resultat 2016. Budsjett 2017.  
Dette ble gjennomgått av Tore Berg. Budsjettet for 2017 er satt opp med 
liten eller ingen økning på inntektssiden og litt større økning på utgifts siden. 
Totalt sett legger klubben opp til et underskudd på 250 000,-. 
Det kom ikke inn noen spørsmål eller kommentarer til disponeringen 2016 
eller budsjett 2017 – enstemmig godkjent. 
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6. Lovendringsforslag – fra styret. 
Dette skapte litt engasjement og diskusjon. Det var røster som mente dette 
var litt «smålig» og at dette burde klubben ha råd til. Enkelte synes også at 
det burde omformes, slik at det fremgikk at forslaget ikke hadde 
tilbakevirkende kraft. Etter litt frem og tilbake, ble det foreslått at styret 
trakk forslaget. Dette ble gjort og ble bifalt med stor akklamasjon. 

7. Valg av: 
a. Leder for 2017 – Arne Thune-Larsen var innstilt og ble enstemmig valgt. 
b. 2 styremedlemmer til styret for 2017 – Carl Gøran F Scheve og Svein H 
Andersen var innstilt og ble enstemmig valgt. 
c. Inntil 3 varamedlemmer for styret 2017/18 – to var innstilt Tore Berg og 
Rolf A Hauge, begge ble enstemmig valgt. 
d. 3 rådsmedlemmer for 2017/18 – Gunnar Melbøe, Knut Fr. Knutzen og 
Odd Frømyhr var innstilt og ble enstemmig valgt. 
e. 1 rådsmedlem for 2017 – Per Erik Knudsen var innstilt og ble enstemmig 
valgt. 
f. 2 varamedlemmer til rådet for 2017 – Egil Kiserud og Marit Elind var 
innstilt og ble enstemmig valgt. 

8. Valg av registrert eller statsautorisert revisor. 
Forslag gjenvalg av Revisorhuset A/S – enstemmig valgt. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2018. 
Styret hadde levert inn forslag om å heve kontingenten med 50,- for de som 
er medlem med Forbundskontingent. Begrunnelsen for dette var at klubben 
hadde ikke hevet kontingenten på mange år, til tross for at Forbundet har 
det. Inntektene til klubben gjennom kontingenten er på denne bakgrunn 
blitt mindre. Totalt sett snakker vi om ca 15.000,-. 
Det kom flere kommentarer fra salen om at dette var unødvendig. Man 
mente at risikoen for å miste passive medlemmer var tilstede ved å heve 
kontingenten. Derfor burde man se på andre saker å innhente dette beløpet 
eller minske klubbens utgifter. Andre var av den oppfatningen at dette var 
et signal om at alle steiner måtte snus for å redusere klubbens underskudd 
og at faren for å miste medlemmer på bakgrunn av 50,- ikke var så stor. 
Etter en diskusjon med argumenter for og mot gikk man til avstemming. 
Forslaget ble vedtatt med 25 stemmer av 39 mulige. 

 
 

Svein H Andersen   Gunnar Melbøe    Knut Arveng     Erik Olafsen 
                   Referent                    Dirigent 
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OBS! For OFKs medlemmer koster katalogen 350,- overlevert på møtene, eller 400,- tilsendt. 
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Referat fra møte 2465  

(Referatet fra dette møtet skulle stått i INFO nr. 4/2016, men ved en incurie 

var det falt ut. Men her kommer det. Red.) 

Møtet fant sted på Schafteløkken  den 7 november 2016 i Oslo Filatelist 

klubbs vanlige lokaler. 

Tilstede: 32 medlemmer. Møtet ble åpnet ved at klubbens leder

velkommen.  

Quiz og miniauksjon ble avholdt som vanlig. 

Kveldens f

holder var Inge Johansen, 

som hadde tatt turen fra 

Moss, for å snakke om 

”Tour de France på 

frimerker”

Det hele startet

og mannen som startet 

det var Henri D

(Referatet fra dette møtet skulle stått i INFO nr. 4/2016, men ved en incurie 

i Oslo Filatelist 

klubbens leder ønsket 

Kveldens foredrags 

holder var Inge Johansen, 

som hadde tatt turen fra 

Moss, for å snakke om 

”Tour de France på 

frimerker”. 

Det hele startet i 1903, 

annen som startet 

det var Henri Desgrange.  
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Tourens første vinneren var Maurice Garin. 

Det første rittet var på 2428 kilometer fordelt 

på seks etapper. Den lengste gikk fra Paris til 

Lyon og var på 467 kilometer – et blodslit! 

Tour de France er en stor ting. Her handler det 

om etappeseiere, trøyer, tunge fjellkjeder som 

Alpene og Pyreneene, mange 

store navn og ulykkene.  
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Gjennom tiden er det også noe nordmenn som har deltatt: 
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En liten ting til slutt – hvor mange norske frimerker er det med sykkel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK takker for et meget bra og 

interessant foredrag. Mye 

informasjon, om noe vi kan være 

vitne til hvert år.   

 

Referent Svein H. Andersen 
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Referat fra OFK møte nr. 
2474, 8. mai 2017
Referert av Svein H. Andersen

 

 

Arne Thune-Larsen kunne igjen ønske 

velkommen til et nytt møte, det nest 

siste for semesteret. Det var 25 

medlemmer som hadde skrevet seg inn 

i protokollen. Ingen gjester. Quiz og 

auksjon ble avholdt som vanlig. 

Kveldens foredrags holder var Jaan Roots og temaet var Estland, posthistorie 

1914-1920. Først ble landet plassert på kartet og vi fikk del av de viktigste 

historiske datoene. 

Deretter ble vi tatt med inn og vist den flora som finnes av stempler og 

forsendelser, som vi bare kan gjengi et lite utvalg av her.  

Referat fra OFK møte nr. 
mai 2017  

Referert av Svein H. Andersen 

Kveldens foredrags holder var Jaan Roots og temaet var Estland, posthistorie 

1920. Først ble landet plassert på kartet og vi fikk del av de viktigste 

ra som finnes av stempler og 
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OFK vil takke

interessant og fint 

fordrag.

 

  

 

OFK vil takker for et 

interessant og fint 

drag. 
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Møte nr. 2475 – sommermøte i Operaen 

 

Vårsesongen ble avsluttet 22. 

mai med besøk og omvisning 

”back stage” på Operaen i 

Bjørvika. Dette var nok 

interessant for våre medlem-

mer og deres følge, for over 50 

av dem møtte opp denne fine 

mandagskvelden. 

Såpass mange var vi, at vi 

måtte deles i to grupper før 

omvisningen. Vi ble tatt i mot i 

den store inngangshallen av to 

hyggelige damer som skulle være våre guider, og kunne begynne turen rundt 

i det mektige bygget, mens vi ble fortalt om virksomheten, og vist rundt i de 

forskjellige avdelinger. 
 

Øverst kveldsstemning ved Oslos nyeste attraksjon – 

Operaen.(W) Under forventningsfulle OFKere foran 

hovedinngangen før vi gikk inn. (KA) 
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Men først… 

litt historie omkring Operaen og operabygget. Ideen til egen opera i Kristiania 

dukket opp for 100 år siden – i 1917 på slutten av første verdenskrig. Det var 

en skipsreder Hannevig som ville satse på prosjektet, og ville investere i det. 

Men planene strandet da skipsrederen gikk personlig konkurs. 

Flere forsøk på å etablere en opera i Oslo ble gjort i årene framover, men 

først etter annen verdenskrig kunne en etablere seg i egne lokaler ved 

Nationaltheatret. Den Norske Opera var et faktum. De ble i lokalene til 1959, 

da de overtok scene og husvære etter Folketeateret ved Youngstorget. (Hvor 

det for øvrig tidligere hadde vært kino, og jeg fikk oppleve min aller første 

spillefilm i førskolealder sist på 40-tallet.) Men som med alt annet som over 

tid blir utsatt for vekst og forandringer, ble Operaen for stor og omfattende 

for Folketeateret. Planer ble lagt for et nytt, eget operabygg i Oslo. 

Utredningene startet i 1989, men det skulle gå enda 10 år før det ble fattet 

en beslutning om hvor det nye bygget skulle ligge – eller om det i det hele 

tatt skulle bygges. Motstanderne kritiserte både kostnadsnivå, behov og 

arkitektur. Selv etter at Stortinget 

hadde godkjent planene og fastsatt 

at bygget skulle reises, pågikk det 

en intens og tidkrevende samfunns 

debatt om saken. På et tidspunkt 

hadde en regnet ut at med så lavt 

besøk som en opera i Norge 

erfaringsmessig genererte, ville det 

koste Staten rundt 2000,- subsi-

dierte kroner for hvert besøk, hvis 

alle kostnader til både bygging og drift skulle regnes med. Men som vi vet nå, 

operahuset er kommet på plass. Byggherre var Statsbygg, arkitekter var 

Snøhetta, og hovedentrepenør var Veidekke. Kostnadsrammen satt i 1999 

var på 3,3 milliarder kroner, oppjustert til 4,4 milliarder ved byggestart i 

2003. Men ved ferdigstillelse i 2008 var totalsummen blitt ca. 200 millioner 

rimeligere. 

   Operahuset under bygging i Bjørvika.(W) 
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Kritikerne i begynnelsen tok også feil når det gjaldt antall besøkende til 

operaen. Svært ofte er samtlige forestillinger utsolgt ved sesongstart. I tillegg 

er det mange besøkende – både turister og fastboende som kommer til 

Operaen for å se og gå på taket. Her har det også vært utendørs 

arrangementer. Operahuset regnes nå som Oslos mest besøkte turistmål 

ifølge tellinger som er gjort. Bare det første året, fra åpningsforestillingen 12. 

april 2008 til samme dato i 2009 hadde 1,3 millioner mennesker vært innom 

huset i Bjørvika. 
 

Tilbake til… 

vår omvisning på huset.  I 

løpet av en liten time fikk vi 

besøke mange interessante 

og spennende steder hvor 

Guide for vår gruppe var pensjonert 

operasanger Toril Carlsen. (KA) 

Noen glimt fra de forskjellige verkstedene vi besøkte under 

omvisningen. Nederst viser guiden vår fram en av 

scenemodellene. (KA alle) 
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publikum aldri kommer. Våre guider underholdt oss underveis med fakta og 

anekdoter i forbindelse med alt vi fikk se. Vår vandring tok oss til steder som 

kulisseverkstedet, scenemodellrommet, garderobene og systuene og mye 

mer. Det som kanskje imponerte mest var størrelsen på det hele. Takhøyden 

var enkelte steder tilsvarende minst to etasjer i et vanlig bygg. Rundturen ble 

avsluttet i selve teatersalen med hovedscenen. Her fikk vi godt inntrykk av 

publikumsdelen når den var tom for tilskuere, og fikk se en ferdig oppsatt 

scene for den pågående 

forestilling. (Som jeg tror var 

Carmen, men jeg kan huske 

feil, se bildet t.v. (KA).) Med 

stor applaus til guidene takket 

vi for oss, og bega oss ut i den 

milde sommerkvelden. 
 

 

Veien gikk… 

bare tvers over gaten til Thon Hotel Opera, hvor vi skulle bespises. Dette var 

et hyggelig sted på mange måter, selv om undertegnede kanskje hadde 

foretrukket grupper av noe mindre bord enn tre store langbord. Det gjorde 

sitt til at du i løpet av kvelden 

ikke fikk snakket med andre enn 

de som satt aller nærmest. Som 

på alle slike steder sørget også 

akustikken for at det var 

vanskelig å holde i gang en 

samtale. Vi ble servert kylling og 

ris, og kjøpte drikkevarer selv 

etter behag. Alt i alt et hyggelig måltid som avslutning på en svært hyggelig 

kveld. 

Kilder: 

Beretningen er skrevet av Knut Arveng 

Fakta om Operaen er hentet fra Wikipedia 

Bildene er tatt av referenten 

(KA), eller hentet fra Wiki-

pedia (W) 
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Klubbens aktiviteter for høsten 2017 
September: 

4.9. Kjell Kårvang: "Sjeldenheter og uvanlige frimerkeobjekter” 

 Utdrag fra en verdenssamling".  Quiz og lynauksjon. 
 

11.9. Klubbaften m/miniauksjon og bytte/salg.  ( Valgdagen!) 
 

18.9. Knut Fr. Knutzen: "Tradisjonell samling Finland". Quiz og lynauksjon. 
 

25.9. Høstauksjon, med mange gode objekter. 
 

Oktober: 

2.10. Presentasjon og salg av den nye "NORGESKATALOGEN 2018". Quiz og 

lynauksjon. 
 

7.10. Frimerkets Dag markeres med stand på Majorstuen postkontor. 
 

9.10. Klubbaften i Frydenlundsgate (NB!) Miniauksjon og bytte / salg. 

Anledning til å lære vårt store bibliotek bedre å kjenne! 
 

16.10. Skule Bøie: "Svenske Bandmerker".  Quiz og lynauksjon. 
 

23.10. Auksjonskveld. (For innlevering, ta kontakt med auksjonskomiteen). 
 

30,10. Georg Størmer: "De klassiske norske skillingsutgaver". Quiz og 

lynauksjon. 
 

November: 

6.11. Klubbaften i Frydenlundsgate.   Miniauksjon/bytte og salg. Anledning til 

å besøke vårt store bibliotek! 
 

13.11.  Dag Røhjell:  "Australia".   Quiz og lynauksjon. 
 

20.11.  Juleauksjon. Mange gode objekter. For innlevering, ta kontakt med 

auksjonskomiteen. 
 

27.11. Halvor Fasting fra Postens Frimerketjeneste forteller om frimerkeåret 

2018. Quiz og lynauksjon. 
 

 Desember: 

 9.12.  Vårt tradisjonelle julemøte på Scandic Hotel Oslo City.  

            Innbydelse med detaljer i neste nummer av Info. 
 

Ved alle møter og auksjoner åpner dørene kl.18.oo      

Møter og auksjoner starter kl.19.oo. 
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Siste nytt fra Aksjonskomiteen 
 
Auksjonsprogram høst 2017  
 

 
Sommeren er over og vi samles igjen for en hektisk høst med møteprogram 
og auksjoner. 
 

 
Årets første auksjon avholdes mandag 25 september  med innleveringsfrist 
av objekter mandag 11 september på klubbmøtet evt. i biblioteket tirsdag 12 
september. 
 

 
Mandag 23 oktober  holder vi et fr imerkeloppemarked  med en mindre 
auksjon. Ta med objekter og andre filatelistiske godbiter som dere ønsker å 
selge - vi setter opp bord i salen. Arrangementet blir tilsvarende det vi avholdt i 
vårsesjonen, og som vi mener falt heldig ut. 
 

 
Årets juleauksjon avholdes mandag 20 november , innleveringsfrist her er 
mandag 6 november. Til denne auksjonen, ber vi nye og gamle innleverere, å 
finne frem bedre objekter som kan tas med i årets siste auksjon. Denne 
ønsker vi skal ha et preg av kvalitet. 
 

Vi håper at så mange som mulig deltar aktivt på auksjonene, enten som 
innleverer eller budgiver. Auksjonene er en viktig del av klubbmiljøet som vi 
ønsker å holde ved like også i fremtiden. For å lykkes må mange delta med 
interessante objekter som medlemmene ønsker til sine samlinger.  
 
 

Vel møtt!  
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