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MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2021 

  

I dette nummer bl.a.  

Mulready helsakskonvolutt

Inkalling til Generalforsamling.
På grunn av Koronarestriksjonene er den utsatt
til høsten

Dovrebanen 150 år

Nytt fra biblioteket

Diverse småstoff .

Danske helsaker 150 år

FILOS 2021 - utstilling 
30.9 - 2.10, OFK 135 år



2

 

 

     

NR 1/2021 - 32. ÅRGANG 
KLUBBENS POSTADRESSE: 

Frydenlundgata 14, 0169 Oslo 
Klubben har ikke eget telefonnummer.  

Bruk nummer som er oppgitt for hver enkelt person. 
http:// www.oslofilatelistklubb.no 

Ny E-postadresse: ofk1886@gmail.com 
Giro 0532 27 40702 

IBAN-nummer NO05 0532 2740 702 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 

 
BIBLIOTEKET 

Frydenlundgata 14 
har åpent tirsdager kl. 19-21 

 
REDAKTØR 

 Per Erik Knudsen 
E-post: per.erik.knudsen@wemail.no 

TRYKK: Merkur-Grafisk AS 
OPPLAG: 600 

ANNONSEPRISER (Ex. Moms): 
1/1 side s/h kr. 500 

1/1 side farger kr. 1000 

OFKs medlemsblad sendes i år til 
medlemmene i mars, juni, 
september og november. 

Frist for stoff 1/2, 15/4, 15/8 og 1/11. 

Aktuelle opplysninger om møter og 
arrangementer vil alltid være å finne på 

klubbens hjemmeside: 
www.oslofilatelistklubb.no 

Klubben sender meldinger på e-post til 
medlemmer som har gjort klubben kjent 

med sin e-postadresse. 
 

Oslo Filatelistklubb 
(Org.nr. 961 210 461) 

er landets eldste frimerkeklubb. I 2021 vil 
klubben markere sine 135 år. Med nær 400 
medlemmer er den også landets største.  
I tidsrommet september til mai avholdes 
normalt medlemsmøter og klubbaften/ 
auksjon hver mandag. 
På medlemsmøter er det kåserier over 
filatelistiske emner eller temaer av allmenn 
interesse, oftest ledsaget av lysbilder. På 
klubbauksjonene kan man være tilstede 
eller delta med skriftlige bud. 
Møtene finner stort sett sted på Schafte-
løkken, Zahlkasserer Schafts plass 1, 0267 
Oslo (like ved Frogner plass). Klubbaftener 
kan også finne sted i klubbens lokaler i 
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo. 

LEDER: 
Tore Berg 

Mobil: 916 63 558. 
E-post :toreberg@online.no 

NESTLEDER: 
Bjørn Eirik Rasmussen 

M 901 24 634  P 67 55 93 85 
E-post: berasmussen@hotmail.com 

STYREMEDLEMMER: 
Svein H. Andersen, 
Mobil: 992 08 772 

E-post: sveinharthor@gmail.com 
Thore Habberstad, 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 
E-post: thore.habberstad@getmail.no 

Rolf A. Hauge 
Mobil 918 27 650 

E-post: rolfahauge@gmail.com 

STYRETS SEKRETÆR: 
Svein H. Andersen, 
Mobil: 992 08 772 

KLUBBENS KASSERER 
Bjørn Muggerud 
Mobil 905 21 375 

E-post: bmuggeru@online.no:  
BIBLIOTEKAR: 

Kjell Åge Johansen 
E-post: kj-aagj@online.no 

Mobil 920 13 268 
KLUBBAUKSJONER: 
Jan Henrik Fjære,  

Thore Habberstad og Svein H. Andersen  



3

leder



4



5



6



7



8



9



10

INFO trenger stoff til senere 
utgaver av bladet. Takknemlig for 
alle bidrag, kontakt meg gjerne på 
mail toreberg@online.no  
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2020 2021
Budsjett Budsjett
160 000 160 000
100 000 500 000     

5 000       5 000         
30 000     30 000       
10 000     10 000       

5 000       5 000         
120 000 120 000     
430 000 830 000     

145 000 150 000     
10 000     70 000       

105 000 120 000     
80 000     80 000       
90 000     80 000       
60 000     50 000       
20 000     25 000       
45 000     35 000       

125 000 125 000     
15 000     100 000     
70 000     70 000       
10 000     200 000     

775 000 1 105 000

-345 000 -275 000    
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SAK 6, til agenda for generalforsamling 2021
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OSLO FILATELISTKLUBB

NORGESKATALOGEN
 POSTAL III™ 

- Miniatyrdatostemplene

- Post i Butikk

 Annet:
- Brevregister

- Portotakster 1877 - 2021

- Baklengsregister (TA og SL/SA)

 Stempeloversikter:
- Enringsstemplene

- 3-rings nummerstempler

- To-ringsstemplene 1877 - 1943 
(TL, TH, IIH, IIA og TA)

- Schweizerstemplene 1877-1936 
(SL og SA)

- Kronet Posthorn-stempler

omslag-2020.indd   1 1/17/2021   5:58:20 PM

annonse postal III.indd   51 2/8/2021   2:20:52 PM
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FILOS 2021 – 
klubben arrangerer 
kombinert regional og 
nasjonal med utvalgte 
klasser
FILOS 2021 i dagene 30.9. til 2.10.
Klubben arrangerer kombinert regional og begrenset nasjonal utstill-
ing i høst. Arrangementet skjer i samarbeid med Sentrum Filatelist-
klubb.
Utstillingen legges til Frimerkets dag (lørdag 2.10.) og dagene før. 
Stedet blir Majorstuen kirke. Vi har også leid lokaler i kjelleren med 
sikte på plass for noen handlere samt at forbundet ønsker å tilby 
kombinert jury- og utstillerkurs. Andre aktiviteter kan også påregnes.
Reglement, påmeldingsfrister mv er klare og blir snarlig publisert på 
vår nettside. 
Klubben fyller 135 år i desember. Sommer- og julemøter mv det 
siste år er avlyst. Vi har booket plass for Palmarees fredag 1. okto-
ber og ser det som en markering av fl ere hendelser i 2021. 
Vi tar forbehold om at pandemien kan legge hindre for utstillingen, 
men så langt ser vi optimistisk på det. Vi har selvsagt avtalt frister for 
kansellering av arrangementene.

3 tidligere særstempler til Filos-utstillinger
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Et par objekter fra min 
samling
Av Tore Berg

Jeg samler på norske helsaker, og det er for meg ikke et nytt samlerom-
råde. Det startet på første halvdel av 1970-tallet ved at jeg tilfeldig kom 
over noen eksemplarer. Utstillingen Posthornet 100 år (1972), som ble 
holdt i Kunstnerens hus i Wergelandsveien bidro også til interessen. I 
årene 1974-1976 fi kk samlingen en betydelig tilvekst. Jeg ble klar over 
at en handler i Ullevålsveien (Flydal) hadde et rikholdig utvalg. Mange 
av kortene var typet, og det arbeidet ble jeg etter hvert klar over var 
utført av de kjente helpostsamlere C. Pihl og T. Soot-Ryen. Mao, det 
borget for korrektheten.
I tillegg til de norske har jeg lenge hatt en hang mot de eldre utgaver 
fra andre land. Norges første helsaker utkom i 1872, på samme tid-
spunkt som skilling posthorn erstattet skilling våpen utgavene. Vi var 
langt fra første land som utgav helpost. Østerrike introduserte brevkort-

Mulready envelope
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ene i 1869 og deretter tilkom fl ere land. I Norden var både Danmark og 
Finland ute før oss.
England utgav verdens første frimerker i mai 1840. Mindre påaktet er at 
det også utkom helsaker, i form av omslag som kunne brettes (evt ble 
solgt ferdig brettet). De gikk under navnet Mulready envelopes, også 
disse utkom i valørene 1 og 2 pence. I samtiden ble de raskt kritisert 
som ikke særlig vellykkede, og det hang mye sammen med illustras-
jonene. Illustrasjonene viser forøvrig ulike yrker, og mange benytter i 
dag disse i sine motivsamlinger. Samler du motiver med vin, ja på Mul-
ready fi nner du en som utøver faget som bøkker. Mulready konvolutter 
dukker opp av og til, oftest som ubrukte og fl est 1 pence. Brukt 1 pence 
tilbys av og til, men 2 pence brukt er absolutt mer uvanlig. Mulready 
konvoluttene ble i samtiden karikert og det er faktisk et samlerområde 
i seg selv. Jeg vil også nevne at Mulready konvoluttene fi nnes med 
reklame for ulike fi rma, påtrykt innsiden. En slags forløper til vår tids 
reklamekataloger der mange betaler for sin del.
Neste land ut var Finland, som utgav konvolutter i 1845. Det var sp-
esielt på fl ere måter. Landet hadde ingen stor befolkning eller post-
mengde og de var del av Russland, dog med noe frihet. Finlands første 
frimerker utkom 1856, og det var før Russland utgav frimerker. Det er 
ulike forklaringer som verserer, blant annet at det var et kappløp. En 
annen teori er at Russland brukte Finland som en test på om frimerker 
var noe å satse på.

Finsk konvolutt, brukt 1847
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Danske brevkort 150 år
Av Tore Bergh

Ja, det er faktisk sant – 150 år siden. Den første utgivelse så lyset 1. april 
1871. Lars Engelbrecht, meget anerkjent samler av bla dansk helpost, 
skriver om dette i Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr 2/2021. Artikkelen er il-
lustrert med mange fi ne objekter.
Jeg skal ikke forsøke å kopiere hans artikkel, min hensikt i denne omgang 
er kun å gratulere i anledning utgivelsen. Samt så et frø for interessen til 
brevkort mv.
Danmark var første ut i Norden med å utgi brevkort. Finland fulgte etter 
senere i 1871 og Norge og Sverige i 1872. Jeg kommer tilbake til dette i 
senere utgaver av INFO.
De danske brevkort utkom i valørene 2 og 4 skilling, beregnet for henhold-
svis lokal bruk og innenlandske forsendelser. Motivene inngår blant det 
de i Danmark kaller "de tofarvede". Frimerker med de tofarvede spesial-
samles, det fi nnes også en egen arbeidsgruppe. Samt tilhørende spesial-
litteratur. Frimerkene er minst like kompliserte som våre øremerker, dvs 
et vell av variasjoner i farge, papir etc. På samme måte som de norske 
brevkort er merkeklisjeene på frimerkene en parallell til de som ble brukt 
på brevkortene. Det var kort sagt et rasjonale i produksjonen.
Ønsker du å forske mer i dette utkom Lars Engelbrecht nylig med en sp-

2 skillings kort oppfrankert med 2 skillings frimerke – samlet tilsvarende 
innenlands porto.
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esialkatalog over de tofargede helpostutgivelser – kort og konvolutter. Vil 
du lære mer om de tofarvede frimerker anbefales grunnboken fra 2018 av 
Søren Chr. Jensen. Skal du dypere i materien fi nnes et fl er binds verk av 
Lasse Nilelsen.

4 skillings kort

I disse Korona-tider, 
varemangel er knappest 
en utfordring
Av Tore Berg

Butikker mange steder i landet er for tiden stengt pga smittefaren. Er 
det teknisk utstyr som mangler, ja internetthandel og utleveringsst-
eder løser mye. I krigsårene var det reell varemangel. Vedlagte an-
nonse fra NFT i 1944 illustrerer det godt. En fi n tidskoloritt. 
Frimerkesamleriet hadde god oppslutning i krigsårene, og det ble 
også solgt (noen vil si spekulert) i kjøp av de nye utgaver. Fra klub-
bens ståsted var det hyggelige opplag på katalogen. Norgeskata-
logen utgave 1942 utkom i 4 opplag, samlet 10.000. Utgaven 1943 
kom i 2 opplag, samlet 15.000 og utgaven 1944 utkom i 10.000 ek-
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Klubbens lover
Av Tore Berg

Annonse fra NFT 1944

semplar. Utgaven 1945 
ble kun trykt i 5.500, 
energien tok nok andre 
veier når blendingsgar-
dinene forsvant. 

OFK ble stiftet i 1886. Den var 
på det tidspunktet landets enes-
te klubb for frimerkesamlere. I 
tillegg til at det raskt tilkom uten-
bys medlemmer, tilkom også 
utenlandske medlemmer. Mange 
av de var tyskspråklige. I en kort 
periode var klubbens tidsskrift 
det tyske Illustriertes Brief-
marken Journal, der Dr Alfred 
Moschkau var redaktør. Han var 
også utgiver av omfattende og 
meget grundige kataloger. Vi har 
eksempler i klubbens bibliotek. 
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift ut-
kom fra 1894 og kort deretter ble 
dette medlemstilbudet.
Som en service til de tysk-
språklige medlemmer ble klub-
bens lover trykket på tysk. Se 
illustrasjon fra 1891.
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Dovrebanen 100 år
Av Tore Berg

Det er snart 100 år siden Dovrebanen ble åpnet. Posten utgav 23. 
april to frimerker i anledning jubileet. Formelt ble banen åpnet 17. 
september 1921. Ifm åpningen var det forøvrig en stor ulykke. Det 
var satt opp ekstratog fra Trondheim og sydover, med fl ere promi-
nente gjester. Dette toget frontkolliderte med nordgående dagtog 
– med resultat avsporing og 6 personer omkom. Bla telegrafdirek-
tøren og Dovrebanens egen arkitekt. Ulykken skjedde ved Nidareid, 
like syd for Trondheim.
Allerede i 1864 var Throndheim-Støren banen åpnet, endestasjonen 
var ved Kalvskinnet litt før sentrum i byen. Dette kan du lese mer om 
i Tore Gjelsviks bok Jernbanen Throndhjem-Støren og dens pakke-
frimerker. Fra Christiania og nordover var den første strekningen til 
Eidsvoll klar i 1854, deretter til Hamar og etter hvert spiste den seg 
oppover Gudbrandsdalen. Det vanskelige strekket mellom Dombås 
via Oppdal og til Støren gjensto. Den som har kjørt bil over fjellet kan 

Postkort, fra anledningsperioden – antatt ca. 1920. Som du ser er 
linjen ikke fullt ut koblet sammen.
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gjøre seg noen tanker om stigningsforhold, krevende vinterforhold 
samt at dalen smalner ned fra Dovre. Og i den renna skal det være 
plass både til elv og jernbane. Langs veistrekningen her kan du op-
pleve Vårstigen, når elva fl ommet og snøen smeltet måtte veien leg-
ges lenger opp i fjellsida. 
Støren var knutepunktet mot Trondheim. Hit kom Rørosbanen, der 
det det siste stykket ble åpnet i 1877. Jeg har min slekt i Gauldalen, 
den del som tar av fra Støren og mot Røros. Her ble det så abso-
lutt poststeder når jernbanen åpnet. Samt annen aktivitet. De kull-
fyrte damplokomotivene måtte ha påfyll av kull og vann og for de 
reisende var det tilbud om restaurant (i all fall for de kondisjonerte 
som ikke reiste på 3. klasse). Både Trondheim –Støren banen og 
Rørosbanen videre ble opprinnelig bygget smalsporet. Dovrebanen 
ble bygget med normalspor. Strekningen Støren-Trondheim ble byg-
get om til normalspor samtidig med at Dovrebanen ble fullført, en 
fordel for de som valgte Dovrebanen. For de som kom med Røros-
banen var det nødvendig "omstigning" på Støren. Min bestefar som 
var anleggsarbeider på jernbanen var i 1941 med på det som het 
Rørosbanens ombygning, dvs de skiftet fra smalsporet til normal-
spor. Han deltok også i en periode omkring 1914/1915 i anleggsar-
beidet med Dovrebanen. 

Oppdater dine fi latelistiske 
kunnskaper!
Husker du det forslitte uttrykket «Kunnskap er makt»?
Dine kunnskaper om frimerker, framstillingsmetoder, skjeldenhet 
o.s.v. kan KUN oppdateres/forbedres ved å lese fi latelistisk littera-
tur. Litteraturen du ikke lenger får tak i hos handlerne, kan du låne 
i vårt bibliotek. Fullstendig oversikt fi nner du på klubbens hjemme-
side.
Mange fi latelistiske studier har konkludert med at jo nærmere du 
kommer original informasjon, mer korrekt blir informasjonene du 
søker
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Nytt fra biblioteket
Av Kjell Åge Johansen

Der tidlig på året og det har så langt ikke skjedd de store tingene på 
tilvekstsiden. Vi venter inn de siste 8 Michel Europakatalogene og et par 
utenom Europa. Disse vil være tilgjengelig for utlån så snart salgsdagene 
kan starte opp igjen.

Så langt er disse monografi ene mottatt:
Øivind Rojahn Karlsen: Norske Postoblater og Postoblatstempler; Krigs- 
og Feltpostforeningen, Oslo 2020, ISBN 978-82-93453-04-8
John Wilson & Frank Walton: Pan American Airways Wartime Transatlan-
tic Air Mail Censorship and the LATI Substitute; Royal Philatelic Society 
London, London, ISBN 978-1-913015-08-4
Jarl A. Aspaker og Trond K. Eilertsen: Poststedene i Nordland; J.A. Aspa-
ker Noresnett, Hagavik 2020, ISBN 978-82-93628-06-4
Edward B. Proud: The Postal History of British Borneo; Proud-Bailey Co. 
Ltd., Heathfi led 1987
David H. Silverstein: Universal Postal Union 75th Anniversary, Worldwide 
Specialized Stamp Catalogue; Seminole, ISBN 978-0-578-65878-0
Torkel Thime: I hodet på et brev, Norske forretningstrykksaker 1820-1970; 
Mesi AS, Stavanger, ISBN 82-91-794-05-7
Ray Simpson and Karl Louis: Great Britain Mixed-Franking Covers illus-
trating Postage Stamp Decelopment; Mike Jackson Publications, ISBN 
978-0-9575163-2-8
Günther Heyd: Die amtlichen deutschen Bild-, Gedenk- und Sonderpost-
karten, Vierte Bearbeitung
Posten från Sverige, Hamnstyrelsen, Ystad 1890
Marianne Nordby Larsen: Julekort fra gamle dage; Lademann, Køben-
havn, ISBN 87-15-07676-8

I tillegg har vi mottatt fl ere auksjonskataloger, hovedsakelig Corinphilas 
«Name Sales»

Biblioteket tar alltid imot donasjoner, så har du noe du ikke trenger, kontakt 
oss. Vi kan hente i Oslo-området om det er store mengder. Av spesiell 
interesse er gamle norske auksjonskataloger, prislister og utstillingskata-
loger. Vi har mye, men ikke alt.
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Ingen kjenner Norge bedre

Velkommen  
til våre butikker

Kontakt

E-post: frimerketjenesten@posten.no | Telefon: 23 14 78 70 
Postadresse: Posten Norge AS, Frimerketjenesten,  
Postboks 250, 0510 OSLO

Besøk også vår butikk i Persveien 
34-36 i Oslo. Vi har åpent  
mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.  
Gratis kundeparkering.

Majorstuen postkontor selger 
også samlerutstyr, og har et 
utvidet utvalg av nyere frimerker 
og samleprodukter. Åpningstider 
mandag-fredag kl. 08.00-18.00, 
lørdag kl. 10.00-15.00

Du finner det meste av det du trenger 
til din frimerkesamling i vår nettbutikk 
posten.no/frimerkebutikken 

• Nye frimerker og samleprodukter
• Eldre frimerker
• Samlerutstyr 


