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medlemmene i februar, mai, 

september og november. 
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Noen ord fra klubbens leder: 

FILOS 2018 er avviklet, og med høyst tilfredsstillende resultat etter min og styrets 

oppfatning. Det faktum at utstillingens åpningsdag 5. oktober - var på dagen 100 år etter 

den første klubbutstilling i 1918 - ble behørig nevnt. Utstillingen var også tema på vårt 

første medlemsmøte påfølgende arrangementsdagene. Det er et løft å holde en utstilling, 

både økonomisk og i antall dagsverk for å få det praktiske på plass. Økonomien har vi, og 

arrangementet holdes innen budsjettet. Det var mange i sving alt fra torsdag, med 

montering av rammer og samlinger samt annet som skulle vises frem og/eller selges. 

Fredag morgen startet juryen sitt arbeid i forkant av åpningen og deretter kom siget av 

samlere. Både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi hadde forsøksvis benyttet ulike 

medier og kanaler for å spre budskapet, og tydeligvis var det lest av mange. Det finnes 

alltids mulige forklaringer og bortforklaringer, f.eks. høstferie. Hvorfor bruke tid på det. 

Oppmøtet var bra, og det gav da også mange uttrykk for. Beliggenheten var upåklagelig 

og lysforholdene også gode. Arrangørklubbene var plassert i et lokale tilstøtende 

utstillingslokalet, med sitteplasser og kaffemaskin. Alt ble brukt. Lørdag hadde vi æren av 

kunne tilby de fremmøtte den berømte 39-blokken av NK nr 1 – i original. En takk til 

eieren for innsats og utlån. De mange frivillige skal selvsagt berømmes, både Sentrum FK 

og våre egen klubb deltok. Flere gav uttrykk for at de ble kjent med nye mennesker, og 

det liker jeg å høre. Det er mange eksempler på firmaer som sender sin ansatte på 

kulturbyggingskurs. Vår tilnærming til dette tema, medlemmene settes i sving med å 

montere rammer og samlinger. Stor takk til dere alle. 

En erfaring fra FILOS var helt klart at vi må oppgradere vårt profileringsmateriale. Det var 

tema på siste styremøte. Vi har også fått noen tips og er i ferd med en mindre 

investering på feltet. 

Mandag 26. november holdes klubbens egen storauksjon. Auksjonsutvalget har på ny 

nedlagt betydelig innsats for å tilby noe for enhver. Det er godt beskrevet og ikke minst 

finnes bilder tilgjengelig på klubbens nettside. Lister finner du også her i INFO, på siden 

14-19. Møteprogrammet for 2019, frem til generalforsamlingen finnes annet sted i 

bladet. Gode og varierte foredrag på møtene er et grunntrekk. Jeg håper vi ses på en 

eller flere av klubbens aktiviteter!  

Jeg er ikke helt der at julenisser og annet er funnet frem. Men dette er siste utgave av 

INFO for dette året. Da benyttes anledningen til å ønske alle medlemmer en riktig god jul 

og et godt nytt år. Jeg vil også atter en gang takke alle frivillige som har bidratt til 

klubbens aktiviteter i 2018. Det gjenstår fortsatt medlemsmøter og jeg håper på godt 

oppmøte, og ikke minst å se dere på det tradisjonelle julebordet lørdag 8. desember. 

Nærmere informasjon annet sted i bladet. Egenandelen er fortsatt langt under prisen på 

et pent ex av NK nr 1.       Tore Berg   leder 
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Stein Kristiansen – butikken er lukket 
Byens frimerkehandlere med fysisk butikk er fallende i antall. Det kan det snakkes, 
menes og mimres mye om. Men, slik er utviklingen. Stein deltok med stand på FILOS 
2018, og det var ikke første gang han var til stede på våre utstillinger. Lørdag 20. 
oktober var siste åpningsdag for Stein, ja det går mye på fornavn blant samlere.  
Jeg besøkte butikken på siste åpningsdag, og der var jeg ikke alene. Mange som ville 
handle på hans avslutningssalg. Butikken i Nedre Vollgate 9 er nå stengt. Stein vil 
fortsatt være tilgjengelig på telefon og nett. Men først skal han ha noen fridager.  
Følg med på nettsiden hans. Stein har hatt tilhold i Nedre Vollgate rundt 20 år, 
men før det har han drevet sammen med flere andre og på ulike adresser i byen. 
Postordrevirksomheten startet tidlig, fra 12 år. De var som kjent unge og seige i 
gamle dager. God tidligpensjon ønskes, og vi satser på at du ikke helt greier å ligge 

unna lappene med tagger.       Tore  
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Klubbens møteprogram 
vinteren 2018/2019  

 19. november – Halvor Fasting –  

      Frimerkeprogrammet 2019 

 26. november – auksjon 

 8. desember (lørdag) –  

      julemøte og julebord 

 14. januar – klubbaften –  

      i Frydenlundgata 14 

 21. januar – Ørn Grahm –  

      auksjoner og resultater 2018 

 28. januar – klubbaften –  

      på Schafteløkken 

 4. februar – møte nr. 2500   

     skal markeres.  

     Variert program forøvrig. 

 11. februar – klubbaften –  

     i Frydenlundgata 14 

 18. februar – Einar Østmo –  

      Nordens oldtid  

      på nordiske frimerker 

 25. februar – klubbaften –  

      på Schafteløkken 

 4. mars – Roar Grøtting –  

      norsk helpost, fra hans  

      utstillingseksponat 

 11. mars – klubbaften –  

      i Frydenlundgata 14 

 18. mars – auksjon 

 25. mars – Generalforsamling 

 

      Alle klubbaftener og  

foredragsmøter har  

åpne dører fra kl. 1800. 

Møter begynner kl. 1900. 

Meld deg på til OFK’s  
julebord 2018 ! 
Det tradisjonelle julemøtet i OFK 
avholdes på Scandic Hotel Oslo City, 

lørdag 8. desember.  
Hotellet er rett over gaten for Byporten 
shoppingsenter, og ligger dermed sentralt til 
for kollektivtransport. Både tog, buss, trikk 
og bane stopper rett i nærheten.  
Vi får hele restauranten til disposisjon.  

Det serveres tradisjonell varm julemat som 
ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og 
helstekt entrecote. I tillegg kalde retter som 
gravet laks, varmrøkt ørret, tre typer sild, 
krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler, 
assorterte skjell, glasert juleskinke, 
roastbeef, sylte, lammerull og diverse 
salater.  

Til slutt serveres en stor dessertbuffét.  
Det er lovet god oppdekning!  

Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler. 

Klubben subsidierer som vanlig og 

egenandelen blir i år på kr. 300,-  
pr. person, inkl. ett glass drikke til maten.  
Ut over dette må drikke kjøpes. 

Vi møtes kl. 19 til en aperitiff. Presis kl. 
19.30 går vi til bords. 

Meld deg på i dag!  

Send en giro med kr. 300,-  
pr. deltager til Konto 0532.27.40702  
(Oslo Filatelistklubb)  
senest 27. november.  
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FILOS 2018 
FILOS 2018, en regional frimerkeutstilling i regi av Oslo Filatelistklubb (OFK) og 
Sentrum Filatelistklubb (SFK). Stedet har vært Thon Conference, Universitetsgata 
26 og tidspunktet 5-6 oktober. 
En frimerkeutstilling som omfattet 72 rammer i konkurranseklassene, 18 rammer i 

POSTEX og 10 rammer utenfor konkurranse. 

Det hele startet med at noen ønsket å profilere klubben og hobbyen i forbindelse med 
Frimerkets Dag. Skal vi få informasjon ut, må vi være synlige, og en måte å være synlig 
på, er å arrangere frimerkeutstilling. Håpet er selvsagt at det kommer noen «nye» inn, 
som kan bli inspirert av hva de ser. 
En frimerkeutstilling er et stort løft, og derfor kunne det være greit å gjøre dette sammen 
med andre klubber i området. Derfor ble det tatt kontakt med SFK og spørsmålet ble 
stilt: «Kunne dere tenke der å være med å arrangere en regional frimerkeutstilling i 
forbindelse med Frimerkets Dag i 2018?» Og det ville de. Samtidig ble det sendt ut følere 
mot Postens Frimerketjeneste, for å høre om de ville være med og bidra og støtte, noe 
de ville. 
Lokalet vi ønsket oss, måtte være stort nok, ligge sentralt og ikke være for dyrt. 
Håndverker i Rosenkrantzgate kunne være et alternativ. Kontakt ble tatt, forholdene 
diskutert og avklart, og vi endte opp med en kontrakt. Stor var vår overraskelse, da vi i 
starten på august mottok en e-post hvor de kunne fortelle oss at virksomheten var 
nedlagt fra medio juni 2018. Hjelp – hva gjør vi nå? Vi sendte e-poster, ringte oppgitte 
telefonnummer og søkte kontakt, men liten respons fikk vi. Dog etter en heller 
nervepirrende tid, kom vi i havn med nye lokaler og ny kontrakt. Nå var stedet Thon 
Conference, Universitetsgata 26. Et sted som passet ypperlig og som viste seg å fungere 
meget bra. 
Etter mange møter, sendte e-poster og telefoner var vi klare for dyst. Påmeldinger og 
samlinger var mottatt, stempler for utstillingen bestemt og laget, salgsobjekter 
utarbeidet, produsert og klargjort, avtale med frivillige, som skulle hjelpe til med 
montering og nedtak av rammer og samlinger, pluss en god del mer. 
Torsdag 4 okt. kl. 1600 var bilen med rammer på plass og sjauingen kunne begynne. I 
løpet av kvelder fikk vi alle rammer opp i 2 etasje og montert opp. Alle samlinger, som 
var mottatt, var på plass. Da vi kunne gå hjem rundt klokken ti den kvelden, følte vi oss 
ganske sikre på at alt skulle være på plass og i orden, til klokken 14 dagen etter. 
Klokken 9 på fredag 5 oktober troppet juryen opp og kunne starte sitt arbeid. Under 
ledelse av Hallvard Slettebø, kunne de presentere resultatet tidlig lørdags morgen, slik at 
dette kunne henges opp på rammene. Det er alltid fint at publikum kan se hva den 
enkelte samling har oppnådd av resultat. Denne gangen delte juryen ut: 

 15 forgylte sølvmedaljer - vermeil (70-100 poeng) 

 4 store sølvmedaljer   (65-69 poeng) 

 4 sølvmedaljer   (60-64 poeng) 

 2 sølvbronsemedaljer  (50-59 poeng) 

 1 bronsemedalje    (40-49 poeng) 
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Da vi åpnet dørene klokken 14, var det hyggelig å se at det var en jevn strøm av 
mennesker som kom. Dette holdt seg gjennom både fredag og lørdag. Et dødpunkt 
hadde vi fredag mellom 18 og 19, siste åpningstime. Da var det stort sette kun 
funksjonærer og frivillige til stede. Sett over ett, vil jeg påstå at utstillingen var meget 
godt besøkt. 
I forkant av utstillingen hadde det blitt diskutert, hva er det som kan føre til at man 
ønsker å stikke innom for å se på utstillingen.  Hvis vi ser bort fra de utstilte samlingene, 
var det spesielt fire saker som kan fremheves. 

1. Det var utarbeidet tre forskjellige stempler 

 
 

2. Man hadde fått tak i stempelkassen som hadde fulgt Fram og Maud på 

ekspedisjon 

3. Fremvisning av 39 blokken med NK 1. 

4. Handlere til stede med varer og tilbud 

I tillegg til dette hadde både OFK og SFK egne stands, hvor de solgte egne produserte 
salgsobjekter. Man hadde også auksjoner begge dager, hvor utropet var 10,- og et lotteri 
hvor man hadde anledning til å vinne et NK 1. 

Oppsummert: 

 En meget vellykket utstilling, som ble meget godt besøkt 

 Ypperlige lokaler og god beliggenhet 

 Gode åpningstider 

 Fornøyde handlere 

 Mange og nok frivillige 

OFK retter en stor takk til utstillingskomiteen for det arbeid, som er nedlagt både i 

forkant av utstillingen, under selve utstillingen og i etterarbeid. Klubben vil også takke 

alle de frivillige som stilte opp og det arbeidet de nedla. Uten dere hadde ikke dette vært 

mulig. 

Svein H Andersen /Ut skremt redaksjonell medarbeider  

På de neste sidene et utvalg bilder, tatt av klubbens medlemmer.  

Se også utstillingskatalogen i INFO nr. 3 2018. 
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Posten var til stede med egen stand og hadde i anledningen tre forskjellige stempler. 

 
Meget gode og lyse lokaler. 

 
4 handlere var med:  

Geir Brunsæl, Engers frimerker, Stein Kristiansen, og Kjell Germeten AS (er utenfor bilde). 
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Del av salen, fotografert fra scenen, hvor postkortsamlerne hadde egen stand. 

 
Samlingene viste bredden innen filatelien og hadde jevn strøm av interesserte beskuere.  

Mange med handlevesker for å kunne bære med seg kjøp fra handlere og Posten.  

Noen samlere gjorde kupp på gode handlertilbud. 
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Liv Nordbom og Odd Eidet Frømyhr på klubbens eget stand, ikke i salen men nær kaffemaskinen. 

      
 

På lørdag viste Klaas Biermann stolt frem 

«39-blokken» som nå inngår i hans samling. 

De fleste så den nå for første gang. 

 

«Om 100 år er allting glemt» gjelder 

ikke innen filatelien. At INFO viser en 

100 år gammel plakat, er helt normalt. 
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En av rammene i Geir Aunes eksponat om Sjøfartens utvikling. 

Ingen illustrasjon i INFO kan dessverre gjengi opplevelsen det er å «være på utstilling» 
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Utsnitt fra øverste del av Jarle Teigøys enrammes-eksponat  

«Djeveløya og straffefengslene i fransk Guyana». 

 
Utsnitt fra en av sidene i  redaktørens enrammes-eksponat  

«Trondhjems Bypost – The Skilling Period». 

 12 



Lawrence Block: Hit and run – en bokanmeldelse 

Det er ikke ofte vi anmelder bøker i INFO, og spesielt ikke når det temaet er i sjangeren 
kriminal. Denne gang et unntak. Den korte omtalen nedenfor forklarer unntaket. 
Lawrence Block er en amerikansk krimforfatter, bøkene finnes kun på engelsk. Flere av 
hans utgivelser har frimerker som tema. Underforstått hvor langt kunne du egentlig 
strekke deg for å skaffe noen sjeldne frimerker. En smakebit fra bokens første kapittel og 
første side – hovedpersonen står i en frimerkebutikk og studerer "one of Norway's 
endless Posthorn series".       
 

                                   
 
 

Tore Berg 
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For auksjonsliste på WEB med bilder se følgende link: 
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-26-nov-

2018 
 

Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 04/18 mandag 26 november 2018 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: 
Schafteløkken, (v/Frogner pl.). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, eller e-post 

thore.habberstad@getmail.no  
eventuelt bud til auksjon@oslofilatelistklubb.no. 

 
Vi har fått inn nytt materiale i løpet av sommererenog håper at du vil finne objekter som 

passer inn i din samling! 
Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger. 

 
Nr.  Status Beskrivelse Verdi Utrop Tilslag 

001 – 032 NORGE  
1  o Norge NK 1 Posisjon A17, riststempel, 

normale marger 
500 250  

2  o Norge NK 1 Posisjon A11 tre ring stempel 
nr 42 Christiania, to gode  og to normal 
marge 

650 300  

3  xx Norge NK 66 3 øre grovtagget Knudsen - 
Postfrisk, verdi handlerkatalog 

950 250 
 

 

4  xx/x Norge tre skillingsmerker god kvalitet, 
NK10 x liten hengselrest, NK 16IIc T5 xx, 
NK 19II x 

140 100  

5  xx Norge NK 92 a og b Provisorier 15 øre på 4 
skilling 

190 80  

6  xx Norge NK 177,180 Olav den hellige 900 år, 
NK 179 i firblokk 

420 100  

7  Brev Norge NK 77 Postkort fra Advent Bay, 
Spitzbergen sendt til Østerrike 

 50  

8  xx Norge Universitetet 100 år 175 80  
9  xx Norge  NK 213/16 Kong Haakon VII 

1937/38 komplett serie 
90 50 

 
 

10  xx Norge Kronemerker 1940 NK 230/32, 2 kr 
og 5 kr i firblokk, 2 stk 1,5kr 

 50  

11  o Norge NK 292, 5kr m V-overtrykk, stemplet 
Moss 1941. En tg svak i venstre side 

350 200  

12  xx Norge NK 350/53 Kong Haakon VII 1946 
komplett serie 

285 100 
 

 

13  xx Norge Nordkapp III (NK 311/13), Nordkapp 
IV (NK 415/17), Nordkapp (NK 445/47) 

300 100  

14   Norge NK 469/-73, 636/38 390 100  
15  xx Norge NK 597 II x (BU3), postfrisk, 

vanskelig papirsort 
200 100  

16  xx Norge NK 631, 641/45 Kong Olav 
Kronemerker. Lot med merker, noen fosfor, 
ikke sjekket for papirtyper 

 175  

17a  o Norge NK 1316/1317 4 enkeltmerker med 
fosfor 

120 50  

17b  BS Norge Polarpost Tromsø 1900 Nordkapp 
Spitsbergen, stemplet Spitsbergen. Avklipp 
fra postkort 

 50  



18  xx Norge Liten lott postfriske merker,  
Løve II (152,153154), Ibsen (160 2stk), 266 
5 stripe, Quisling 301 2par, Quisling 306 2 
par. 

452 40  

19   Norge Årbok 1988, 1ste utgave  150  
20   Norge Årbok 1991  50  
21   Norge Årbok 1992  50  
22   Norge Årbok 1993  50  
23   Norge Årbok 1994  50  
24   Norge Kilovare Klipp Tubfrim forseglet 

antar 1950 
 300  

25   Norge 32 siders innstikkbok med bl.a. ca 
40stk 10 øre stolpe, mange øremerker med 
fine schweitser stempler, en del nyere 
merker 

 150  

26  o Norge 16 siders innstikkbok med sorte sider, 
fyllt med par, striper og noen blokker, en del 
bra stempler. 

 150  

27 
 

 BL Norge ca 140 minneblokker, souvernirark, 
Frimerkets Dag, OFK minneutgaver etc, 
mange dubletter 

 120  

28  NL Norge Postfriske miniark, blokk nr 4 – 17, 
fellesutgave BL nr 6, totalt 14 stk 

 50  

29   Norge 16 siders innstikksbok med 
Landpoststempler på klipp og 25 brev fra 
1990 årene 

 100  

30  Brev Norge NK porto 10 Brukt som vanlig porto  75  
31   Utgår    
32  o Norge 50 stk merker m/T eller T i ring, 

portomerker 
 100  

 
33 – 47 NORDEN – Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland 

Færøyene, Åland, DVI 

 

33  xx Danmark bunke med julemerker i helark i 
perioden 1959 til 1973, 

 100  

34  x Danmark, Postferge AFA nr 17,18,35 (2stk), 
41 (2stk) 

300 50  

35  x Danmark, Provisorier, AFA, 86, 
152/153,157-159,175 Avismerker/Tall type 
/Christian X 

600 100  

36  Xx/x Åland Safe dual album frem til 2007 stort 
sett et stemplet og et postfrisk av hver 
tmerke, nesten komplett – god lot 

Høy 350  

37  o Sverige AFA 453, Lot Vattenfall, 90 øre rød, 
10x horisontalt par, 6 enkle merker 

Ca 500 40  

38  o Sverige Gammelt utvalgshefte priset 50 % 
av Facit. Pris på gjenværende merker er over 
800 kr 

 50  

39  FDC Sverige Eske med FDC samling fra AFA nr 
226 – 1167, ca 235 brev (periode 1953 – 
1981) 

 250  

40  Xx/o Sverige Stort Minkus album me lommer, 
godt besatt for det meste postfrisk, noen 
stemplet tidligere utgaver 

 1 000  



41  o Sverige 32 siders innstikksbok med noen 
løse ark med pent stemplede merker 

 100  

42  Xx/x/o Sverige hefter og blokker i perioden 1966 -
1990, totalt 50 inkl et prøvetrykk 

Ca 1 500 50  

43  o Island, AFA nr 1, utagget, skjevt klipet, med 
del av annet merke, usikkerhet mht stempel, 
selges som det er - lukefyll 

Ca 4 800 
(feilfritt, 
utagget) 

200  

44  xx Island to gode serier 1950 Folkeerhverv 
(mangler 10 aur) og 1953 Islandske 
håndskrifter komplett 

Ca 1 100 100  

45  Xx/x/o Island A6 innstikkbok med stemplede 
merker, noen gode tjenestemerker (16stk), 
mange gode stempler, 11 miniark, i alt 254 
merker 

Ca 3 000 200  

46   Finland kilovare, plombert 1971  300  
47   Finland kilovare, plombert 1973  300  

48 – 55 TYSKLAND – DDR, BDR, Berlin, Tyske stater  
48  o Tyske Rike Lot merker AFA, 33, 41,46,47-

49,51, 65 (2stk) 
Noen mellomgode OK stempler for perioden 

Ca 1 250 80  

49  Brev Tyske Rike 3 brev(kort), bl a et med 
Friedrich August stemplet 8 juli 1854 

 50  

50  o Danzig Mindre samling på SAFE albumark, 
mest ordrestemplet, men også bruksstempler 

 300  

51  o Berlin Fredsklokker m pendel til høyre AFA 
82/86 

1 100 150  

52  o Berlin Fredsklokker m pendel i midten AFA 
101/105 

800 100  

53  xx Sovjet Zone/W-Sachsen, Michel Spezial 
2012,  

€ 197 100  

54  x BRD 25 merker m/bl.a. nr. 111,141-2, 149, 
151, 166-64 

€ 110 60  

55  o Berlin, Bygningsserien fra 1948-49 med 
tallrike varianter /ca 50) selges «as is» 

Ca € 2 000 300  

56– 76 EUROPE – CEPT, Øvrige land inkl europeiske lands kolonier  
56   England Mange merker flere 1p rød, bedre 

enkeltmerker, må sees høy verdi 
Ca 7 400 500  

57  Xx England 32 siders innstikksbok med 
postfriske blokker i perioden 1960 - 1980 

Høy 300  

58  FDC/Br
ev 

Irland blanding med brev og FDC ca 1990, 
ikke de store verdier, men merker med gode 
stempler kan vaskes 

 50  

59   Nederland Lite posearkiv, hovedsakelig 
bruksmerker, med noen nyere stemplete 
blokker 

 40  

60  o Belgia Innstikkark med mange merker fra 
tidlig periode nyere merker ikke medregnet  

Ca 2 700 150 
 

 

61  xx/x/o Spania Liten lott med merker fra 
Industriutstilling i Madrid 1907 og 
Katakombeutgaveen 1928 (Santiago og 
Toledo utgavene)- Ikke komplette 

500 40  



 
62   Spania Innstikkort med mengder av merker, 

mange gode enkeltmerker og serier, nyere 
nerker ikke medregnet 

Ca 2 800 300 
 

 

63  xx Portugal To komplette serier Monarkiets 800 
prs jubileum (1940) og Folkedrakter (1941) 

900 80  

64  o Portugal Innstikkort med mange elder 
merker, bedre enkeltmerker observer, må 
sees 

Ca 2 800 150  

65   Fiume 1921 AFA 114-128 Overtrykk 
Governo Provvisorio, mangle AFA 124 og 
128, pene stempler 

Ca 1 100 100  

66  xx Liechtenstein, AFA nr 113, 1 fr karmin. 
Merket har en gul skygge på limsiden 

 100  

67   Sveits Innstikkort med mange merker, 
enkelte gode, flere Pro Juventute sett 

Ca 2 100 200  

68  x Sveits, samling 175 merker, 32 komplette 
serier fra perioden 1945 - 59 

€ 350 150  

69   Frankrike Instikkort med mange eldre 
merker, flere gode merker, nyere materiale 
ikke medregnet 

Ca 1 200 100  

70  o Belgia 220 merker fra 1863 - 1935, på 
albumark, normal kvalitet 

 75 
 

 

71  o Frankrike samling på innstikkark, totalt 350 
merker, mange gode, Ceres og Napoleon fra 
1849 – 1945150 
 

 50  

72  o Italia merker på innstikkark, 190 forskjellige 
fra 1863 - 1930 

 50 
 

 

73  Xx/x/o Europa – CEPT/Norden/Benelux klemalbum 
med merker fra forskjellige land, ca 50 stk 
 

 50  

74  o Portugal Lot på innstikksark, fra 1876 til 
nyere inkl Kong Karl 1., AFA nr 7 

 100  

75  xx Nederland 16 sider innstikksbok med 
postfriske merker fra 1945 - 1977 

 50  

76  o Spansk Andorra Europamerke 1972, AFA 
69, et av de beste Europa merke, 
hjørnestemplet 

900 150 
 

 

77– 77 AFRIKA  
77   Utgår    

78 – 81 ASIA  
78  Xx/o Indiske Stater, ca 185 merker, interessant lott  150  
79  xx Israel Dublettlot de fleste med Tabs  50  
80  xx Syd-Korea, Samling i innstikksbok, en del 4-

blokk striper, alt fra periode 1981 - 1983, 
totalt 24 miniark bl. Aa Mi 1357 verdi €55 

€ 150 80  

81  x/o India, Fire serier fra 1929 (SG 
220,222,223,234), 1937 (SG 247-259), 1940 
(SG 265-276),1946 (SG 278 – 281) 

Ca 1 750 50  

82 – 85 AMERIKA – Nord/Mellom/Syd, Oceania  



82  Brev USA 3 brev fra Wells Fargo  & Cos Express 
og et fra Amerikansk pensionskontor  

 50  

83  FDC Amerika, album med FDC (50 stk) pluss 
konvolutt med 66 stk gitt 50 – 60 tallet 

 100  

84  Xx/o New Zealand Lite utvalgshefte med angitt 83 
merker og tre postfriske miniark, oppgitt 
verdi etter SG 1999, et godt merke ref SG 
123b 

£ 130 50 
 

 

85  o Sør-Amerika, 32 siders innstikkbok med 
merker fra mange land fra Sør-Amerika, 
stort sett eldre merker 

 200  

86   Utgår    
87 – 107 SAMLINGER, FN, Motiv, Hele verden, Brevlotter, Litteratur 

etc. 
 

87  Brev Røde Kors 7 brev/FDC og e en 6 blokk med 
diverse motver utgitt fra UK, Somalia, 
Sveits, Norge og Danmark 

 50  

88   Diverse dublettsamlinger verden i tre 
innstikkbøker 

 50  

89  Xx/o Engelske kolonier, 7 innstikkbøker med 
masse merker, for det meste postfrisk 

 150  

90  o Europa, Østen, Kina, Japan 32 siders 
innstikkbok med en mengde merker satt inn 
fra gammelt verdensalbum interessant lott 
med muligheter for funn 

Ca 4 000 400  

91  Litt Norge, Filatelistisk Årbok 1983 – 2002, (20 
stk), mange med minneark. 

 150  

92   NORGE Trondheim 1000 års jubileum 
Postens Jubileumskonvolutter i perm 

 75  

93  Litt Norge Fra Svinesund til Haparanda, Norsk 
Posthistorisk Selskap 25 år 

 50  

94  Litt Norge Håndbok over Norske Filatelistika 
m/nytrykk 1969 nr 273 (side 56-57) 

 50  

95   Motiv Blomster 32 sider innstikkbok med ca 
1000 merker – god spredning  
 

 50  

96  o Verden Liten lott med merker fra fem 
forskjellige land, stort sett eldre merker, fra 
Bulgaria, Tjekoslovakia, Liechtenstein, 
Ungarn og Egypt 

 75  

97  o Europa, 16 siders innstikkbok med merker 
fra spesielt Tsjekoslovakia, Hellas, Spania, 
litt eldre for det meste stemplet. 

 100  

98  o Britiske kolonier, 20 siders innstikksbok 
med hundrevis av merker, mange bedre 
merker fra Kypros, mange med overtrykk bl. 
£1. 

 200  

99  o Sverige Samling i Stenderalbum frem til 
1980 - grunnsamling 

Høy 300  

100   Sverige Dubletter i fem innstikksbøker (4 16 
siders og et 64 siders) God variasjon 

Høy 400  



101   Sverige Samling i DAVO fortrykksalbum 
med kasett og lommer 1970 – 1990 tynt 
besatt. God kvalitet på album 

 100  

102  Motiv Verden, 64 siders innstikksbok med 
fuglemotiver – god variasjon  

 200  

103  x/o Verden 16 siders innstikksbok med eldre 
merker – funnmuligheter?? 

 100  

104  o Diverse 64 siders innstikksbok med diverse 
motiv merker 

 100  

105  o Danmark/England/USA/Tyskland, mm, 32 
siders innstikksalbum med klipp slutten av 
attenhundre, begynnelsen av nittenhundre 
tallet 

 100  

106  Xx/o Canada 16 sider innstikksbok med postfrisk 
4-blokker i perioden 1960-1980, over 250 
blokker, samt mange enkeltmerker 

Høy 250  

107  Motiv Motiv A5 innstikkbok stappfull med flere 
hundre merker, hovedsakelig insekter, fugler 
og pattedyr. Dubletter ikke medregnet. 

 50  

108 – 117 Rekvisita, Kataloger, Rotelotter, etc  
108  Kat Facit Norden 2018 - som ny  150  
109  Kat AFA Det nye Østeuropa 2010 2 bind, pent 

brukt 
 50  

110  Rekv Lindner Multicollect inkl. arkivboks + 10 
ark for brev/kort. Ubrukt, nypris i dag over 
Kr 350 

 80  

111  Rekv Rekvisita, to stk Leuchtrum Vario røde 
album i kassett med noen ark for hefter, 
et DAVO Norge, med lommer og 
fortrykksark, tynt besatt med merker 

 50 
 

 

112  Rekv Vario F Grønn perm med 10 ark for brev 
og kort 

 50  

113  Rekv Bærepose med diverse rekvisita, tomme 
innstikkbøker, etc 

 50  

114  Rotekas
se 

Sverige Rotekasse med diverse innhold, må 
sjekkes, sendes ikke 

 100  

115  Rotekas
se 

Rotekasse med mange norske FDC annet 
interessant materiale, sendes ikke 

 100  

116   Verden 11 innstikksbøker/album med 
hundrevis av merker – funn sjanser??? 

 100  

117   Verden Liten roteeske med posearkiv Norge, 
Norden og verden, usolgte lotter 

 50  

Auksjonsutvalget ønsker velkommen til årets juleauksjon. Innleveringer til 
neste års auksjoner kan gjøres fortløpende på klubbens klubbaftener, direkte i 

Frydenlundsgate 14 på tirsdag kveld eller til en av Auksjonsutvalgets 
medlemmer. 

Første auksjon i 2019 vil være mandag 18 mars. 



Referat fra OFK møte 14. mai 2018 

 
 

 

 

Det første feltpostkontor ble opprettet på Gardermoen i 1888, naturligvis med stempel 
Feltpostkontoret No 1. Gardermoen var et av de faste feltpoststeder. Det ble etter hvert mange av 
de, og her nikket forsamlingen etter hvert som navn på kjente steder for førstegangstjenesten ble 
nevnt. Bardufoss, Evjemoen, Sætermoen, Trandum, Værnes med flere. 
Ifm felttoget i 1940 og tiden etter frigjøringen ble også etablert feltpost, men de var relativt 
kortvarige. 
Feltpostkontoret utenlands forekom også. Selvsagt ifm deltakelse i utenlandske operasjoner i regi 
av internasjonale organisasjoner. Tysklandsbrigaden i årene 1947 – 1953 er vel kjent som stempel. 
Et annet stort område er feltpostkontorer etablert ifm øvelser. De første etablert i 1890, og et stort 
oppsving under den kalde krigen. Kjente, om ikke alltid kjære navn på øvelsessteder ble nevnt. 
Øyvind gikk deretter over til Ikke-militære feltpoststeder. Mange opprettet som midlertidige ifm 
større anlegg – gruver, jernbaner mv. Et mer spesielt eksempel var Oslo-Stortinget. Stortinget har 
eksistert en stund, for å ta historien. I årene 1925 til 1962 var det eget feltpostkontor ifm 
stortingssamlingene etc. 
Ikke-militære feltpoststeder omfattet feks. også utstillinger. Landbruksmøtet i 1892 var først ute. 
Videre ble nevnt Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914, flere speidersamlinger, 
landsskytterstevner, festspill og fiskerimesser som eksempler. Det norske Misjonsselskapets 
generalforsamling i Bergen i 1904 fikk også eget stempel. Kort oppsummert, en variert flora av 
midlertidige feltpoststeder.  
Foredraget var høyst interessant og de fremmøte fikk høynet sin kunnskap på feltet. Katalogen har 
en god inndeling av de ulike grupper samt registre som viser til omtalen i katalogens avsnitt. 
Påfølgende foredraget var det mange spørsmål - og katalogen var også til salgs. 

              Tore Berg    referent 

Klubbens leder ønsket velkommen til møte nr. 
2491. Det nærmer seg møte nr. 2500 og dette ble 
igjen kommentert. På det tidspunkt planlegges en 
liten markering. Møtet var forøvrig det siste på 
Schafteløkken i denne sesongen. Sommermøtet 
holdes 4. juni, som i år skjer på Ibsen-museet. 
 Årets tilbud om fellestur til Estex 2018 i Tallin ble 
også omtalt. 
Kveldens foredragsholder var Øyvind Rojahn 
Karlsen, som fortalte om nylig utgitt katalog, med 
tittel Norsk feltpost – i vid forstand. Det var også 
innledningen, feltpost omfatter mer enn den 
vanlige samler tenker på. Katalogen deler det inn i 
grupper med Militære og Ikke-militære 
feltpoststeder og Andre poststeder med militær 
tilknytning. At det til feltposten også hører med 
eksvis Rek. etiketter og sekkepostlapper har 
kanskje ikke alle tenkt på. En enkel menig som meg 
sendte noen brev hjem under førstegangs-
tjenesten, men rekommanderte var de nok ikke. 
Annet tilbehør til feltposten, feltpostvogner ble 
også omtalt.  
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Referat fra OFK møte 10. september 2018.  
Klubbens leder Tore Berg kunne ønske velkommen til semesterets første medlemsmøte, 
nr. 2493 i rekken.  
Det ble informasjon fra klubbens tur til Estex samt utstillingen i Praha. Videre ble det 
informert om den kommende utstillingen 5-6 okt 2018. FILOS 2018 som vi arrangerer 
sammen med Sentrum Filatelistklubb. Etter noen utfordringer rundt lokale, kan man nå 
si at vi er i rute, men litt forsinket. Mer informasjon kommer i neste nummer av INFO, 
som vi håper å få sendt ut i siste halvdel av september. Dette nummeret skal også være 
utstillingens katalog. Det var opptagelse av 1 nytt medlem og anmeldelse av 1. Dessverre 
ble det ingen quiz, da ingen har tilbudt seg å overta etter at våre to quizmastere sluttet 
før sommeren. Så den som har lyst – kan melde sin interesse til styret! 
Tiden til en liten auksjon ble det også, før kveldens foredragsholder Arvid Løhre pratet 
om «Kjeller flyplass – i krig og fred.» 
La oss begynne med å plassere Kjeller på kartet: 

 
Lahaugmoen er også markert, da den ved Kongelig reskripsjon i 1791 ble bestemt 

skulle være sjefsgård for kompanisjefen ved Skedsmoske dragonkompani. 

Kjeller gård – har vært eid av den første ordføreren i Skedsmo, stortingsmann og 
gårdbruker Lars Peter Selboe (1787-1856). Han kjøpte gården i 1830. Den ble i 1910 
drevet av Martin Hansen Brøther, som eide den sammen med utenriksminister Nils C. 
Ihlen. Kjeller flyplass ble anlagt i 1912 på et jorde som tilhørte gården. I 1917 utstedte 
eierne et skjøte til militæretaten på et større areal. 
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    Kort fra ca. 1905-06 – utsikt mot Kjeller. 

 

 
 

I februar 1914 begynte 
Roald Amundsen som den 
første flyeleven på Kjeller, 
mena han bodde på Kjeller 
gård hos M.H. Bøhler. 
Noen år tidligere, før 
Kjeller ble flyplass hadde 
det vært etablert et 
feltpostkontor nr. 16 her i 
forbindelse med 
felttjenesteøvelsene 
mellom Nitelva og Vorma, 
i tiden 02-07.09.1907. Noe 
kort under kan bevise: 
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Flyet ble også med på topp i Hærens oblat som markerte 300 års jubileet i 1928. 
Avdelingen ved flyplassen kom og gikk gjennom tidene og det er mange objekter med de 
forskjellige navnene. 
  

Disse to herrene syklet da i september 1912 rundt 

og så seg om etter en plass hvbor flyplassen 

kunne ligge. Thaulow og Sejersted syklet 70km på 

Romerike søndag 8. og 65 km mandag 9. før de 

den 9. September 1912 bestemte deg seg for 

Kjeller. Flyplassen var i første omgang, en 

hæravdeling.  

Hærens Flyveskole – opprettet 1. juli 1914. 
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Er utvalg av de brev Arvid Løhre 
viste under den første delen av  
Foredraget. 
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Det har også vært en postrute fra Kjeller til utlandet.  
Cirkulære fra Poststyret kan fortelle: 
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Så noen ord om Jimmie Mattern, amerikansk flyver kjent for å sette rekorder. Tidligere 
hadde han krysset Atlanteren på 10 timer og 50 min. – ca. 3220 km. Han hadde også 
flydd fra New York til Berlin på 29 timer og 31 min. – ca. 6608 km. Nå skulle han forsøke å 
slå rekorden jorden rundt med tradisjonelt fly! Han reiste fra New York 3. juni 1933. 
Skulle mellomlande i Skottland, men kom ut av kurs og havnet i Norge. Landet på en 
steinete strand på Jomfruland. Flyet fikk noen skader, men ble reparert i løpet av én dag 
av mekanikere fra «Flybåtfabrikken» ved Marinens base i Horten, 4. juni 1933. 
Kunne ikke dra videre og lande på Kjeller før det ble lyst, for de var ikke tilrettelagt med 
landingslys. Kom til Kjeller 2. pinsedag, den 5. juni 1933 klokka 04:20, og var der til 06:40. 
Fikk med seg 3 fat drivstoff, 40 liter olje, 3 sjokoladeplater og drikkevann. Mannen hadde 
med seg noen brev, som han fikk stemplet på de stedene han landet. Som vi kan se, har 
også fått med seg et stempel fra Kjeller, dog ikke et poststempel, da det ikke 
poststempel og oppdrive den 2 pinsedag. Et unikt objekt vil jeg tro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    og de kom tilbake mer mannsterke i april 1940. 

 

Flyplassen ble selvsagt tatt over av tyske myndigheter som ble her frem til krigens slutt. 

 

Tyske Lufthansa fløy sommeren 1938 på Kjeller 
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. 

 

 

 Denne dagen 

mistet to 

nordmenn og flere 

tyskere livet under 

bombeangrepet. 

Etter at 

nordmennene 

igjen tok over 

Kjeller 9. mai 1945 

har det vært en 

mangfoldig 

virksomhet på og 

omkring Kjeller 

flyplass 

 

 27 



 
I 2012 kunne flyplassen feire 100 års virksomhet. 

 

 

Stor takk til Arvid Løhre for at han igjen tok turen til Schafteløkken og OFK, 
samt for et meget interessant og lærerikt foredrag. I protokollen var det 
innskrevet 27 medlemmer og 1 gjest. 

Svein H Andersen/Referent 

 

 

Redaktøren har valgt å gi dette referatet mer plass i INFO enn vanlig. Det er et eksempel  
på hvor mye medlemmer som ikke har anledning til å komme på møter, går glipp av.  
Vår hobby favner velsignet bredt. 
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Referat fra OFK møte 24. september 2018.  
I kveld kunne klubbens leder Tore Berg ønske velkommen til medlemsmøte nr. 2494.  
Etter informasjon om auksjon den 01 oktober og den regionale frimerkeutstillingen FILOS 
2018, 5-6 okt fikk vi et foredrag om klubbens utstillinger gjennom 100 år. 
Arne Thune-Larsen hadde gravd i våre gamle arkiver og skulle snakke over tittelen «OFK 
utstillinger gjennom 100 år».  
Vi starter reisen i 1914 med en jubileumsutstilling på Frogner. Den gang var klubben 
navn Kristiania Filatelist-Klubb (KFK)

 
Dette var en forsmak på det som skulle komme i årene fremover. I 1918 hadde 
foreningen utstilling i Håndverker og Industriforeningens store sal i Rosenkrantzgt. 5 – 13 
oktober. Det var 25 utstillere, egen annonsestand på Karl Johan og det ble solgt 2824 
billetter til utstillingen. Et tall som tilsa at dette var en stor suksess.
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Egen merkat ble også lagd. Prisen var 2 øre. I dag kan du få kjøpt den for 20,-. Klubben 
har fortsatt noen eksemplarer igjen. 
 
 

 
 
I 1930 var det en retrospektiv utstilling av Norges frimerker i anledning Norges frimerker 
75 år. 1942 var det utstillingen DE-NO-LA. Her var det 5000 besøkende og interessen var 
stor. Kun nordiske merker ble stilt ut. 

Neste gang ble 1924 – hvor klubben arrangerte 
den første internasjonale frimerkeutstillingen i 
Norge i tiden 19-28 sept. (Legg merke til antall 
dager – 10!) KFK hadde nå 824 medlemmer, 
hvorav 405 i Kristiania med omheng. 
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I 1947 ble det arrangert propagandautstilling i forbindelse med åpningen av Postmuseet og i 
1951 nordisk utstilling DE-NO-FIL. Så kom NORWEX i 1955. Stor internasjonal utstilling med 
1000 rammer, åpning i Rådhuset og Regjeringen gav middag på Akershus slott. Kong Haakon 

var utstillingens beskytter og man hadde egne merker med overtrykk – kjempe suksess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På 60-tallet hadde vi FILOS 61 og NOR-FIL 66, nasjonale utstillinger begge to. I 1972, 
anledning Posthornet 100 år fikk vi en nordisk utstilling og i 1976 nasjonal utstilling FILOS 76. 
Så var det igjen tid for en internasjonal utstilling, denne gang NORWEX 80 på Sjølyst. Over 
3000 rammer; Kong Olav var beskytter og til sammen var det over 10000 besøkende i løpet av 
de dagene utstillingen varte 13-22 juni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan også nevne at OFK har hatt 4 juniorutstillinger. Disse er: 

 1961 OFK nasjonal junior utstilling på Ruseløkka skole. 

 1966 JUNOFIL, internasjonal i Håndverker 

 1970 JUNOFIL nordisk i Håndverker 

 1990 NORDJUNEX nordisk i Oslo konserthus 

 

Videre så kom FILOS 83 og OSLO 86, 
henholdsvis nasjonal og nordisk 
utstilling. På Oslo 86 var Kong Harald 
utstillingens beskytter. 
På nitti-tallet hadde vi FILOS 91 
(regional), FILOS 96 (regional) og 
NORWEX 97 (internasjonal). NORWEX 
97 var en spesialisert verdensutstilling 
for Posthistorie og Luftpost. Gikk i 
tiden 16-21. april, og omfattet 2000 
rammer, representert ved 50 nasjoner. 
Kong Harald var utstillingens beskytter, 
og det ble delt ut Kongepokal! Stor 
feiring og suksess. Vi kan muligens si at 
dette var toppen på frimerkeinteressen 
i Norge? 
Så kom OSLO 2000 (nasjonal), OSLO 
2005 (nasjonal) og FILOS 2007 
(nasjonal). I 2011 var OFK blitt 125 år 
og hva var mer naturlig enn å markere 
dette med en frimerkeutstilling FILOS 
2011 (regional). 
Siste store utstilling var NORDIA 2014, 
nordisk utstilling med 900 rammer og 

140 deltagere. 
 

 

 

   

Stor takk til Arne Thune-Larsen for reisen gjennom klubbens 100-årige utstillings-
virksomhet. I protokollen var det innskrevet 22 medlemmer. 

   Svein H Andersen   /Referent 
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Referat fra OFK møte 8. oktober 2018.  
I kveld kunne klubbens leder Tore Berg ønske velkommen til medlemsmøte nr. 2495.  
Etter noe informasjon og en liten auksjon var det klart for kveldens tema 
«Utstillingskomiteen FILOS 2018 forberedelser, gjennomføring og erfaringer». 
Stikkordene som ble presentert på møtet, kan ses på plansjene under. Det ble en aktiv og 
nyttig gjennomgang med mange gode momenter som kan tas med til neste gang vi 
ønsker å arrangere en frimerkeutstilling. 
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Klubben retter en stor takk til utstillingskomiteen for det arbeid som er nedlagt både i 

forkant av utstillingen, under selve utstillingen og i etterarbeid. Vi vil også takke alle de 

frivillige som stilte opp og det arbeidet de nedla. 

I protokollen var det innskrevet 19 medlemmer og 1 gjest. 

Svein H Andersen/Referent 

  

Konklusjoner kan være på pluss-siden: 

 En meget vellykket utstilling som 
ble godt besøkt 

 Ypperlige lokaler 

 Gode åpningstider 

 God beliggenhet 

 Fornøyde handlere 

 Mange og nok frivillige 
Konklusjoner kan være på minus-siden: 

 Dyr husleie 

 Bli enda bedre på markedsføring 

 Være mer synlig som klubb 

 Ha et klarere program for dagene 
og flere aktiviteter 

 Legge bedre til rette for samtaler 
med juryen 

 

                                                                
Referat fra OFK møte  

22. oktober 2018.  
I kveld kunne klubbens leder Tore 
Berg ønske velkommen til 
medlemsmøte nr. 2496. Etter noe 
informasjon og to anmeldelser 
kunne vi lene oss godt tilbake og 
høre på kveldens foredrag. 
Kveldens tema var «Roald 
Amundsens bragder» ved 
foredragsholder Knut Arveng. 

 

 

Dette er mannen 

det skal handle 

om: 
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 og følgende hendelser: 

 Med  ”Belgica” til Antarktis 1897-1899  (Første overvintring i Antarktis) 

 Med ”Gjøa” gjennom Nordvestpassasjen  1903-1906  (Første 
gjennomseiling) 

 Med ”Fram” til Sydpolen 1910-1912 (Første mennesker på Sydpolen) 

 Med ”Maud” gjennom Nordøstpassasjen 1918-1920  (Første til å seile både 
øst og vest) 

 Med flyene N-24 og N-25 mot Nordpolen 1925 (Nødlandet, og returnerte 
etter 3 uker) 

 Med luftskipet ”Norge” fra Svalbard over Nordpolen til Alaska 1926 (Første 
mennesker som kom til Nordpolen) 

 Med flyet ”Latham” på leting etter Nobile 1928 (Forsvant underveis til 
Svalbard). 

 

Dette er begynnelsen på referatet fra 

dette interessante møtet. Et bildeutvalg 

og resten av teksten kommer i  

INFO nr. 1 2019. 
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Velkommen til våre
frimerkebutikker i Oslo

Majorstuen postkontor er vår 
spydspiss i Oslo. Her finner du et 
godt utvalg i nye norske frimerker og 
samleprodukter, samt et begrenset 
utvalg i samlerutstyr.

Besøksadresse: 
Kirkeveien 61
(Majorstuekrysset)

Åpningstid:
Mandag – fredag: 08.00 – 18.00
Lørdag:  10.00 – 15.00

I Frimerketjenestens butikk i 
Persveien 34/36 tilbyr vi det 
meste av det du trenger til din 
frimerkesamling:

• Nye norske frimerker og 
 samleprodukter
• Eldre norske frimerker
• Utenlandske frimerker
• Samlerutstyr og rekvisita

Åpningstid 
Mandag - fredag: 09.00 – 15.00 
Gratis kundeparkering

Kontakt
E-post: frimerketjenesten@posten.no
Tlf:  23 14 78 70

Nettbutikk:  posten.no/frimerkebutikken


