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Noen ord fra klubbens leder: 

NORGE ER ATTER FRITT. Tja, litt pompøst og uten sammenligning for øvrig med en viss 
dag i mai i 1945. Men, svært gledelig at samfunnet åpnes for alminnelig samvær. Det er 
fortsatt lov å ta forholdsregler og ikke alle tar det fullt ut med en gang. Men, vi er i gang. 
Møtene våre går som normalt, vi drøfter sommermøte og andre savnede aktiviteter som 
forhåpentlig kan gjennomføres i 2022. Antall fremmøte var ikke som ønsket de første 
møter, men vi håper det tiltar. 
Vi er i gang med våre hovedmøter, som inkluderer foredrag. Mellommøtene holdes dels i 
Frydenlundgata 14. Vi erfarer at fremmøtet ikke er det helt store på møtene i 
Frydenlundgt. Det var tema på styremøtet 16.februar. og nå løfter vi det til diskusjon 
blant medlemmene. Først som tema på et møte 7.mars og deretter som et punkt etter 
årsmøtet mandag 28. mars. 
GENERALFORSAMLINGEN holdes mandag 28. mars. Vi håper på godt oppmøte. 
Sakspapirer er inntatt i denne utgave av INFO. Regnskapet viser for første gang siden 
2008 overskudd. De henger sammen med noe innsparinger pga redusert aktivitet, men 
først og fremst at det i 2021 ble utgitt to kataloger. Det mangler denne gang 
valgkomiteens innstilling, den vil foreligge til årsmøtet. Vi søker etter personer som kan 
påta seg styreoppgaver. 
Årets første auksjon er avholdt, og med gledelig budgivning etc. Det er også mange som 
deltar på våre auksjoner, som ikke ses til vanlig på medlemsmøtene. Derav ønsker vi 
selvsagt å videreføre auksjoner. Det arbeides nå med ny auksjon den 25. april. Listen + 
scan påregnes lagt på nett i månedsskiftet mars/april. Det bli flere objekter enn på 
auksjon nr 1.  
Møteprogrammet frem til sommeren er nå klart. Av høstens program kan kan nevnes at 
møtestart blir mandag 5. september og siste ordinære møte blir mandag 28. november. 
Vi planlegger Frimerkets dag lørdag 1. oktober (Majorstuen kirke) og julemøtet blir 
lørdag 3. desember. 
Vi satser på at alt går riktig vei. Sommermøtet forsøker vi på det nye Munch museet. 
Fellestur til høsten forsøker vi til samlermessen i Prag. Sted for julemøtet kommer vi 
tilbake til. Vårt gamle sted (RICA jernbanetorget) tilbyr ikke lenger dette. Synd, det 
passet godt for oss og beliggenheten versus kommunikasjoner var utmerket. OFK har 
avholdt ca 15 av sine julebord på dette stedet, men nå er det stopp her. 
Utstilling og andre aktiviteter. Tromsø fk holder utstilling i juni (Polarfilex) og Bodø fk har 
søkt uten at vi kjenner status pt. 
MAILADRESSER. Det kan ikke gjentas ofte nok - vår sikreste og raskeste måte å nå 
medlemmene på er via E-post. Har du ikke registrert din adresse hos oss, anbefales det. 
Vi sender som mange av dere er kjent med, jevnlig mailer med informasjon om status og 
kommende hendelser.  
Klubben trenger frivillige, bla til auksjonsutvalget. Ditt bidrag er velkomment. Ta kontakt 
med meg eller andre i styret dersom du kan tenke deg å bidra. 
Jeg ønsker dere alle en god vår og forsommer. Vel møtt til våre medlemsmøter og andre 
arrangementer i 2022. 

Tore Berg, leder 
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SOMMERMØTET  
30. mai kl. 1700 – Skøytemuséet 
Tradisjonen med sommermøte gjenopptas. Vi inviterte for 2 år tilbake til 

omvisning på Skøytemuseet, Middelthunsgate 26 (ved Frogner stadion). 

Dessverre ble det den gang ikke mulig å gjennomføre, nå går det sin gang. 

Omvisningen starter kl. 1700, vær ute i tide. Tradisjonen tro avslutter vi med 

en matbit på et sted i nærheten. Egenandel kr 100 for omvisning og mat. 

Påmelding ønskes snarlig og senest innen 1. mai (til ofk1886@gmail.com) og 
betaling til vår konto 0532 27 40702. Du kan også gi beskjed om deltakelse på 
et av våre møter. 

FELLESTUR TIL PRAHA I SEPTEMBER 

Vi forsøker å gjenoppta tradisjonen med en fellestur til utstilling eller annet.  

Nordia 2022 i København var et mål, men ble dessverre avlyst.  

Vi ser nå samlermessen i Praha (helgen 9. til 10. september) som et 

alternativ. Hver enkelt ordner med flybillett. Vi ser på felles hotell. I første 

omgang ønsker vi å lodde stemningen.  

Er du interessert – send en melding innen 15. april til ofk1886@gmail.com 

Klubben vil som vanlig subsidiere en aktivitet på reisemålet. 

Møteprogrammet for våren er: 

14.3. Klubbmøte Schafteløkken –  
          foredrag ved Inge Johansen om Sykler og filateli 
21.3. Klubbaften Frydenlundgata 14 
28.3. Generalforsamling, Schafteløkken 
  4.4. Klubbaften Frydenlundgata 14 
25.4. Auksjon nr. 2/2022 
  2.5. Klubbaften i Frydenlundgata 14 
  9.5. Klubbmøte med foredrag, Schafteløkken 
23.5. Klubbaften Frydenlundgata 14 
30.5. Sommermøte 
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G E N E R A L F O R S A M L I N G 

MANDAG 28. Mars 2022, kl. 1900 

Herved innkalles til Generalforsamling i Oslo Filatelistklubb  

på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1. 

VEL MØTT ! 

DAGSORDEN: 

1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Styrets årsberetning for 2021. 

4. Årsregnskap for 2021, revisors beretning og Rådets uttalelse. 

5. Disponering av resultat for 2021; Budsjett for 2022. 

6. Innkomne forslag til behandling på Generalforsamlingen: 

 Det er ingen innkomne forslag.  

7. Valg av: 

 a.  Leder for 2022. 

 b.  2 styremedlemmer for 2022/2023. 

 c.  2 varamedlemmer til styret for 2022. 

d.  2 rådsmedlemmer for 2022/2023. 

e.  2 varamedlemmer til rådet for 2022. 

 8. Valg av registrert eller statsautorisert revisor for 2022. 

9. Fastsettelse av kontingent for 2023. 

Styrets forslag: 

Medlem uten forbundskontingent: Uendret med kr 200. 

Hovedmedlem med forbundskontingent: Uendret med kr 600. 

Oslo, 16. februar 2022 

Tore Berg (s)           Svein H. Andersen (s)          Thore Habberstad (s) 

                            Bjørn Eirik Rasmussen (s)        Rolf A. Hauge (s) 

Ad. sak 5:  
Styrets kommentarer til Budsjettet finner du på side 36, 
øvrige sakspapirer på  sidene 6-14 i dette INFO. 
Ad sak 7: 
Valgkomitéens innstilling foreligger til 
Generalforsamlingen 

 



 

  

STYRETS ÅRSBERETNING 2021 

GENERELT 

Aktiviteten i 2021 ble også kraftig påvirket av pandemien. Spesielt første halvår – som ble 
uten ordinære møter. Det ble forsøkt kompensert ved at det onsdager på dagtid var 
personer i Frydenlundgata 14. Auksjoner ble dels holdt kun online, men med mulighet for 
gjennomsyn i våre lokaler. Sommermøtet og fellestur ble ikke avholdt. I løpet av sommeren 
var utsiktene noe bedre, og program for høsten ble ansett realistisk. Julemøtet ble 
kombinert med festmiddag ifm FILOS 2021. Generelt medførte pandemien usikkerhet 
omkring planlagte møter. Antall møter i Frydenlundsgate 14 ble over det normale. Det tilsa 
at vi ikke var bundet til eksternt lokale, noe som tilsa at annonserte møter kunne avlyses 
ved mail til medlemmene. Generalforsamlingen ble også i 2021 avholdt forsinket ift våre 
lover (lovbestemt frist inne utløpet av mars, avholdt 6. september 2021).  
Planlagt utstilling FILOS 2021, kombinert regional og delnasjonal, kunne gledelig nok 
gjennomføres. Det ble også vårt største arrangement i 2021. 

Klubbens bibliotek har også i 2021 mottatt en rekke donasjoner, og som fortsatt gir vår 
utmerkete bibliotekar Kjell Åge Johansen hektisk arbeid.  Aktuell litteratur kjøpes inn til 
disposisjon for medlemmene. Hylleplass er begrenset vare. Åpningstider og antall 
åpningsdager ble redusert, tilbudet er forsøksvis opprettholdt ved at litteratur kan bestilles 
og ses/lånes etter bestilling. Vårt eksterne lager i Schives gt ble fraflyttet i 2020. Deler av 
dette ble 2021 delt ut eller solgt, andre deler var skadet og ble kastet. Fortsatt gjenstår noe 
opprydding. 

Elisabeth Sie Andersen har fungert som web-master. Meldinger på vår nettside og per mail 
er blitt ytterligere viktig. En stor takk for innsatsen. Styret har fortsatt planer om å fylle på 
med innhold, men heller ikke i 2021 har det vært nok kapasitet. Klubben er fortsatt 
mottakelig for forslag til forbedringer og videre utbygging til glede for våre medlemmer. 
Dette gjelder ikke minst nå når siden har endret innhold og utforming. 

OFKs medlemsblad INFO utkom med 4 utgaver også i 2021, alle med spennende og godt 
innhold. Vi takker vår redaktør Per Erik Knudsen for vel utførte oppgaver. INFO sammen 
med Norsk Filatelistisk Tidsskrift (NFT) er et viktig tilbud for våre medlemmer, ettersom det 
utkommer uavhengig av redusert møtevirksomhet. Tidspunktet for utgivelse av INFO ble 
tilpasset i 2021, det skyldes at vi ønsket å ha tilstrekkelig sikkerhet omkring oppsatt 
møteprogram før dette ble publisert. 

Norgeskatalogen Postal III - med en rekke oppdateringer - utkom medio februar 2021. 
Norgeskatalogen 2022 - utgave nr. 70 - utkom i slutten av oktober. Det er fortsatt godt salg 
av katalogene, noe som også reflekteres i regnskapet. 

Norsk Filatelistforbund sitt landsmøte ble holdt i Trondheim, i begynnelsen av september. 
Også dette utsatt fra juni. Vi deltok med 2 representanter, som hadde fullmakt fra de 2 
andre som utgjør vår stemmekvote. Forbundet fylte 90 år i 2021 og vert for landsmøtet 
(Nordenfjeldske filatelistforening) fylte 100 år senere samme år. Begge deler ble markert, 
og en utstilling var del av det. 
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FILOS 2021 ble holdt i Majorstuen kirke (30.9. – 2.10.), i samarbeid med Sentrum 
Filatelistklubb. Lørdag 2. oktober var Frimerkets dag og en markering inngikk som del av 
utstillingen. Vi anser resultatet som absolutt tilfredsstillende. Klubben viser at den med 
jevne mellomrom kan holde utstillinger og fremmøtet må også sies å være som forventet. 
Norsk Filatelistforbund holdt kombinert utstiller og jurykurs lørdag 2.10. Noen handlere var 
også tilstede og Hans Enger var spesielt invitert for å orientere om forfalskninger mv. 
Klubbens medlemmer bidro med utmerket dugnadsinnsats, som er påkrevet for at et 
arrangement som dette kan gjennomføres. Klubben fylte 135 år senere i 2021 og dette ble 
markert ved en jubileumsfest fredag 1. oktober, kombinert med premieutdeling. Det ble 
også utdelt fem Anderssen& Dethloff medaljer. Referat fra FILOS 2021 finnes både i INFO 
og NFT. 

Sommermøte og fellestur ble avlyst pga omstendighetene. Pandemien påvirker fortsatt 
utstillingsvirksomheten utenfor Norge. Markering av 25 og 50 års jubilanter ble lagt til årets 
siste medlemsmøte. Det samme gjaldt tildeling av klubbens ordener. 

Klubbens regnskap viser for første gang siden 2008 et overskudd. Det skyldes først og 
fremst godt salg av de 2 kataloger samt noe innsparing pga redusert møteaktivitet. 
Regnskapet for FILOS 2021 ligger også godt under budsjettert kostnad. Vår 
overskuddslikviditet ble omplassert i begynnelsen av 2019, men et generelt rentefall 
utløste likevel mindre inntekter enn budsjettert. Utsiktene for kapitalavkastningen ble 
svakt bedret mot årets slutt. Kompensasjon for merverdiavgift gir oss fortsatt et hyggelig 
tilskudd. Ordningen med "Grasrotandelen" bidrar også, og vi håper at flere medlemmer 
benytter seg av denne muligheten for å støtte klubben. Styret ser alvorlig på kostnadssiden, 
men må også erkjenne at vårt aktivitetsnivå og egeneide lokaler medfører betydelige faste 
kostnader.  

Sommeren 2020 ble det oppdaget en vannlekkasje inn i vårt kjellerlokale i Frydenlundgata 
14. Det viste seg å være et kloakkrør som var sprukket. Ettersom det var kapslet inn tok det 
en stund før omfanget var kjent. I løpet av våren 2021 var det utbedret. Vi har nå anskaffet 
en avfukter. Påfølgende den utbedrede skade pågår innredning med nye hyller i kjeller 
(samt rydding). 

Klubbens medlemmer har også i 2021 vært begrenset aktive som utstillere, dommere og 
kommisjonærer.  

Styret retter en stor takk til våre lønnede funksjonærer, aktive medlemmer og spesielt de 
som utfører en dugnadsinnsats for klubben - både store og små bidrag.  Deltagelse på 
klubbens aktiviteter er viktig for klubben, men fremfor alt bør det gi den enkelte personlig 
hygge og sosial glede! Vi vil også rette en takk til alle våre foredragsholdere og til våre gode 
samarbeidspartnere i Frimerketjenesten og Norsk Filatelistforbund. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSTALL MV 
Medlemstallet  

Pr. 31.desember 2020 hadde klubben 357 (371) medlemmer, hvorav 78 (91) uten 
forbundskontingent. Antall med forbundskontingent er derved 279. Av våre hovedmed-
lemmer er det 57 (58) som ikke betaler kontingent (dvs har status som livsvarig medlem, 
medlem i 50 år, innbudt medlem, æresmedlem.)     
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Æresmedlemmer:     

Olga Ellis, Thore Habberstad, Kjell Åge Johansen, Knut Fr. Knutzen, Gunnar Melbøe, Bjørn 
Muggerud, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen og Per Wibe Due. Olga Ellis fylte 100 år i juli, 
klubben bidro med en oppmerksomhet. 

Innbudte medlemmer:                      

Halvor Fasting, Enzo Finger, Sverre Morken og Arnfinn Skåle. 

Jubilanter          

Følgende har vært medlem i 50 år: 

Tore Gann, Kjell Germeten, Harald Halvorsen og Tore Kristian Kvien. 

Følgende har vært medlem i 25 år: 

Erik Engstrøm, Erik Evenrud, Jan Henrik Fjære, Gunnar Gjone, Leif Morten Koefoed, Ole 
Martin Martinsen, Trond Schumacher, Kai Magne Strat og Einar Rolf Tamber. 

Anderssen-Dethloff medaljen       

Følgende ble tildelt medaljen ifm jubileumsfesten 1. oktober, 

Arvid Løhre, Odd Arve Kvinnesland, Trond Schumacher, Georg Størmer og John Torstad. 

Ordener          
Klubbens lover tilsier at ordener utdeles hvert 5. år- Følgende tildelinger skjedde på 
klubbens siste medlemsmøte i 2021: 
Ridder: Arvid Andreassen, Arnfinn Skåle og Rolf Hauge. 
Kommandør: Svein H. Andersen, Halvor Fasting, Jan Henrik Fjære, Dag Røhjell og Bjørn 
Schøyen. 
Storkors: Knut Arveng, Marit Elind, Odd Eidet Frømyhr, Tryggve Johansen, Arvid Løhre, Liv 
Norbom, Erik Olafsen og Øyvind Refsnes.  

Vi hedrer minnet etter:    

Tore Gjelsvik, tidligere forbundspresident samt Knut H Rolland. 

KLUBBMØTER, KLUBBAFTENER og AUKSJONER 

Det er i 2021 avholdt 5 hovedmøter, 7 klubbaftener og 5 dels digitale auksjoner med 
mulighet for gjennomsyn. Hovedpostene har vært: 

6. september Styret    Generalforsamling 2022 

11. oktober Georg Størmer  Skilling posthorn 150 år 

25. oktober Tore Berg  Norgeskatalogen 2022 

8. november Jan Michelet  Finland - ikke bare de 1000 sjøers land, men 
også de 1000 de   1000 sjøers land  

29. november  Halvor Fasting  Juleavslutning, inkl foredrag om Årets  
frimerker 2022 
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Klubbaften holdes vekselvis på Schafteløkken og i klubbens lokaler i Frydenlund-gata 14. 
Det er i alt holdt 6 klubbaftener, bla med orientering om ulike land og andre 
samlerområder, presentasjon av tekniske hjelpemidler mv. Miniauksjoner holdes på 
klubbaftener, tilsvarende som ifm våre hovedmøter. Klubbaftener er videreført i 2021, 
men også disse kun i et fåtall. Vi oppfordre alle medlemmer til å benytte klubbaften til 
utveksling av kunnskap og materiale. 

Auksjoner – Auksjonsutvalget planla for 2021 som vanlig 4 fysiske auksjoner. Det ble 
gledelig gjennomført 5 auksjoner, dels gjennomført med online bud. Dette kombinert med 
visning i Frydenlundgata så langt forholdene tillot det. 

TILLITSMENN, FUNKSJONÆRER, KOMITEER og UTVALG                 

På Generalforsamlingen 6.9. ble Tore Berg gjenvalgt som leder.         

Styret mv, etter valget den 6. september (utsatt)     
Sammensetning (valgperiode angis i parentes): 

Leder  Tore Berg     (2021)  

Nestleder Bjørn Eirik Rasmussen    (2020/21)     

Styremedlem Rolf Hauge     (2021/22)  

Styremedlem Thore Habberstad    (2020/21)       

Styremedlem Svein H. Andersen    (2021/22)   

Varamann Arne Thune-Larsen    (2021) 

Varamann Liv Norbom     (2021)     

Det er avholdt 3 fysiske styremøter, i tillegg til kontakt per telefon og e-mail. Klubben har 
anskaffet lisens på Zoom, og denne ble benyttet bla ifm møter FILOS 2021. 
 
Klubbens Råd: 

Gunnar Melbøe, leder      (2021/22)          

Marit Elind, nestleder      (2020/21))    

Bjørn Muggerud       (2021/22)  

Odd Frømyhr       (2021/22)      

Per Erik Knudsen          (2020/21)  

Varamenn:           

Egil Kiserud       (2021) 

Kjell Åge Johansen      (2021) 

 
Valgkomité:                     
Erik Olafsen, Jan-Henrik Fjære     (2021) 
 
Revisor:          
Revisorhuset A/S       (2021) 
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Klubbens øvrige tillitsmenn, oppnevnt av styret: 

Komite for Norgeskatalogen:         
Norgeskatalogen 2022: Tore Berg (formann), Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen.  
Norgeskatalogen Postal III: Bjørn Muggerud (formann), Kjell Åge Johansen, Øivind Rojahn 
Karlsen og Erik Olafsen. 

Auksjons-/klubbaftenutvalg:            
Jan-Henrik Fjære (leder), Thore Habberstad og Svein Andersen. 

Bibliotekutvalg:             
Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Tore Berg, Svein H. Andersen og Bjørn 
Muggerud. 

Webmaster:  Elisabeth Sie Andersen. 
Festkomite:                                                                                
Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad. 

Ordenskollegiet for "Det Gyldne posthorn" samt Komite for Bestyrelsen av 
"Anderssen-Dethloff-medaljen":          
Tore Berg, Bjørn Eirik Rasmussen og Thore Habberstad (alle utpekt av styret). 
Gunnar Melbøe, Marit Elind og Per Erik Knudsen (utpekt av Rådet). 

Redaktør for OFK "INFO":     Per Erik Knudsen (4 utgaver). 
Ansatte funksjonærer:  Bjørn Muggerud, kasserer;  Svein H. Andersen, sekretær 

og  Kjell Åge Johansen, bibliotekar 
 

MER om UTVALG og KOMITEER                                                                                                 
Auksjonsutvalget gjennomførte fem klubbauksjoner siste år, til tross for pandemien. Det 

er fortsatt en oppfatning at klubbauksjonene er en ønsket aktivitet. Oppslutningen på 
auksjonene på Schafteløkken har vært akseptabel, men vi skulle gjerne sett at flere kunne 
møte opp eller delta via skriftlig bud.  
Utvalget er avhengig av stadig å få nytt materiale inn til auksjonene, både fra egne 
medlemmer, anskaffet fra dødsbo og tredjeparter. Stor takk til alle som bidrar med 
auksjonsobjekter.  
Utvalget forbedret nettversjonen for auksjoner og dette ble introdusert i 2021 og åpnet for 
større grad av nettauksjoner.   
 
Biblioteket – oversikt virksomhet i 2021 
     2021  (2020)                
Åpningsdager    15 (9)     
Besøk     20 (17)      
Utlån (enheter)                 93 (96)            
Innkomne bøker/monografier  295 (251)           
Innkomne tidsskrifthefter  361 (528) 
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I tillegg mange auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landkataloger føres i 
tilvekstprotokollen. 

Året 2021 ble ikke så forskjellig fra 2020 og biblioteket kunne først åpne som normalt siste 
tirsdag i august. Det har vært mulig å bestille litteratur for henting når kontoret har vært 
betjent. Registrering av tilvekst og innkjøp har vært utført som normalt, slik at klubbens 
bibliotek er oppdatert med de nyeste innkomne bøker og tidsskrift. 

Biblioteket har mottatt gaver fra følgende: 
Jarl A. Aspaker, Tore Berg, Per Arno Hansen, Kjell Åge Johansen, Karl Louis, Eivind Lund, 
Bjørn Muggerud, Erik Olafsen, Jon Petrusson, Bjørn Eirik Rasmussen, Hallvard Slettebø, 
Georg Størmer og noen anonyme givere. I tillegg har biblioteket mottatt litteratur etter et 
par dødsbo.  

Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets utvikling og 
informasjon for klubbens medlemmer.  
Redaktøren av Norsk Filatelistisk tidsskrift har benyttet bibliotekets store utvalg av 
monografier og tidsskrift til forskjellige artikler i tidsskriftet.  
En del årganger av tidsskriftene i biblioteket er også i år bundet inn, spesielt norske. 
Bibliotekets beholdning registreres videre på data og ved utgangen av året er det registrert 
over 15.400 enheter. Oversikten ligger på klubbens hjemmeside både som regneark og Pdf-
format. Nye monografier og kataloger kunngjøres i klubbtidsskriftet INFO. 

Norgeskatalogkomiteen  

Norgeskatalogen 2022 (utgave nr 70) ble utgitt i oktober/november 2021. Salget i 2021 har 
vært bra, både via våre grossister og direkte bestillinger til klubben. Vi antar det er en 
sammenheng med utvidet tid til hjemmeaktivitet, jfr pandemien som har redusert mye 
annet fritids- og kulturtilbud.  

Norgeskatalogen Postal III forelå medio februar. Det har vært nedlagt omfattende arbeid 
med oppdateringer samt nye artikler. Antall sider er økt med 64. Begge kataloger viser godt 
salg.   

Nettsiden 

Klubbens hjemmeside kom i nytt design i 2020. Siden er fortsatt under utvikling, og det er 
viktig at klubbens medlemmer innspill, forslag, bidrag og så videre, slik at den kan holdes 
levende og interessant. 
 

Komiteen for "Anderssen-Dethloff-Medaljen"                   

Utdelinger legges tradisjonelt til klubbens "runde" år. Komiteen avholdt møte og besluttet 
tildeling i 2021. Det samme gjelder ordenskollegiet. Se omtale og tildelinger annet sted i 
styrets årsberetning. 

Oslo, 16. februar 2022 – Styret i Oslo Filatelistklubb 
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Oslo Filatelistklubb   

         

Resultatregnskap   

         

         

         
NOTE INNTEKTER OG KOSTNADER 2021  2021  2020  2022 

    Budsjett    Budsjett 

 Medlemskontingent 155 923  160 000  153 650  150 000 

 Norgeskatalogen og NK Postal inkl annonser 679 192     500 000   178 891      150 000  

 Inntekt utstillinger, frimerkets dag, salg av samleprod. 44 995       5 000   15 152         5 000  

 Mva.kompensasjon 64 449      30 000   51 162       50 000  

 Grasrotandel 22 843      10 000   23 165       20 000  

 Andre inntekter, inkl annonser INFO 6 160       5 000   4 000         5 000  

 Renteinntekter inkl fra fondsobligasjoner 94 312    120 000   124 623      100 000  

 Sum inntekter 1 067 874  830 000  550 643      480 000  

         

5 Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift 146 736    150 000   169 236      150 000  

 Godtgjørelser produksjon Norgeskatalogen mv 70 000      70 000   20 000       25 000  

 Kontingent Forbundet 117 360    120 000   105 700      115 000  

 Medlemsmøter og klubbaftener inkl lokalleie 25 090      80 000   60 860       80 000  

 INFO - produksjon og distribusjon 72 868      80 000   84 869       80 000  

 Sommer-/julemøte, årlig fellesreise, jubileumsfest 41 658      50 000   27 141       50 000  

 Styremøter, utvalg, landsmøte 13 399      25 000   5 582       15 000  

 Biblioteket inkl lagerleie 43 943      35 000   54 797       35 000  

 Frydenlundgt 14, felleskostn, strøm, vakthold mv 64 986    125 000   63 225      125 000  

 Utstillinger, frimerkets dag, innkjøp samleprodukter 60 439    100 000   16 720       25 000  

4 Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap mv 92 106      70 000   73 700       70 000  

 Norgeskatalogen - trykk, distribusjon, markedsføring 217 643    200 000   23 564       25 000  

 Sum kostnader 966 228  1 105 000  705 394   795 000 

         

         

 ÅRSRESULTAT 101 646  -275 000     -315 000 
 

 

         

         

 OVERFØRINGER        

         
6 Overført til/fra Norwex-fondet til utdeling -10 000    

  -154 751 

  
6 Overført fra Grunnfondet        
6 Overført netto til/fra Driftsfondet -91 646    164 751   

 Sum  overføringer -101 646    154 751   

         

         
 



 

      

Oslo Filatelistklubb  
Balanse pr. 31. desember        

      
NOTE EIENDELER 2021  2 020        

 Anleggsmidler     
1 Inventar 5  5  
1 Bibliotek, klubbsamlinger 5  5  
1 Premier ol 5  5  
1 Seksjon Frydenlundgt 14 300 000  300 000  

      

 Sum anleggsmidler 300 015  300 015              

 Omløpsmidler     
3 Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd 4 047 766  3 964 304  

 Bankfondsobligasjoner (pålyd. Kr 1.500.000) 1 492 500  1 492 500  
3 Sum bankinnskudd og plasseringer 5 540 266  5 456 804  

      

 Andre fordringer     
2 Fordringer annonser/kataloger 40 075  0  
2 Øvrige fordringer 31 254  0        

 Sum andre fordringer 71 329  0  
      

 Beholdning     

 Beholdning salgsvare, kataloger og filateliprodukter 6  6  
      

       

 Sum omløpsmidler 5 611 601  5 456 810  
      

 SUM EIENDELER 5 911 616  5 756 825  
      
      

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2021  2 020        

 Egenkapital     
6 Driftsfondet 250 805  159 159  
6 Norwex-fondet til utdeling 50 897  40 897  
6 Sum annen egenkapital  301 702  200 056  

6 OFK's Grunnfond 4 000 000  4 000 000  
6 OFK's Norwex-fond 1 000 000  1 000 000  
6 OFK's Fond for juniorarbeid 277 065  277 065  
6 OFK's Sikringsfond for auksjonsvirksomheten 100 000  100 000  
6 Sum OFK's fond 5 377 065  5 377 065        

 Sum egenkapital 5 678 767  5 577 121        

 Gjeld        

 Kortsiktig gjeld     

 Skyldig skattetrekk, folketrygdavgift , merverdiavgift 115 324  38 759  

 Leverandørgjeld 0  0  

 Skyldige feriepenger og andre kreditorer 11 700  11 700  

 Forskuddsbetalt kontingent mv 105 825  129 245  

 Sum kortsiktig gjeld 232 849  179 704  
      

 Sum gjeld 232 849  179 704  
      

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 911 616  5 756 825  

      

                                                            Oslo, 16. februar 2022          

                                                               Tore Berg (s)     

                                                                   leder     

        Bjørn Eirik Rasmussen (s)                                                       Svein H. Andersen (s)        

        Rolf A. Hauge (s)                                                                    Thore Habberstad (s)  
 



Oslo Filatelistklubb 
          

Noter til regnskapet 2021 
          

Regnskapsprinsipper       
          
 

           

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Note 1  Varige driftsmidler       
          
Pr. 31.12. 2021 omfatter klubbens eiendeler seksjon i sameiet Frydenlundgt 14. Seksjonen 

er balanseført til kr 300.000, tilsvarende historisk anskaffelseskort.   
Klubben eier et større antall bøker i eget bibliotek, klubbsamlinger av frimerker samt premier 

fra utstillinger etc. Disse eiendeler er ment for varig eie, og balanseføres kun til symbolsk verdi. 

                    

Note 2 Fordring annonser/kataloger og øvrige fordringer             
Fordringer er oppført til pålydende verdi, intet tap er forventet.    

          
          

Note 3 Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd    
          
 

           

          

Note 4 Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap mv  

      2021  2020    
Kontorrekvisita, leie kopimaskin,porto mv  36 312 25 282   
Internettsider, datakost annet, telefoni  17 394 12 461   
Forsikring inventar og person   16 527 15 925   
Gaver, tilskudd bokutgivelse   4 464 3 589   
Bank og kortgebyrer    974 633   
Revisjon og regnskapsførsel   16 435 15 810   

Sum      92 106 73 700   

          

Note 5 Godtgjørelser       
Klubbens leder mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Honorar til revisor er utbetalt med   
kr 13.750, inklusive for klubben ikke fradragsberettiget merverdiavgift.    
Klubben er ikke pliktig til å opprette avtale om obligatorisk tjenestepensjon, jfr Otpl § 1.  

          

Note 6 Egenkapital og Fonds      
Klubbens egenkapital er for en stor del bundet i fonds, med regler som begrenser bruken. 

Egenkapital som kan benyttes er Driftsfondet og Norwex-fondet til utdeling. Sistnevnte er  
til bruk blant annet for tilskudd reiser i klubbens regi. Norwex-fondet tillegges et gjennomsnitt  

av årlig avkastning av klubbens plasseringer.      
          

   Driftsfond Norwex  Annen EK Fonds SUM EK  

Egenkapital 1.1. 2021 159 159 40 897  200 056 5 377 065 5 577 121  

Tilført avkastning   10 000  10 000  10 000  
Årets resultat  91 646   91 646  91 646  
Avrunding   0    0 0 0  

Egenk. 31.12. 2021 250 805 50 897  301 702 5 377 065 5 678 767  

          
 

Regnskapet omfatter virksomheten i Oslo Filatelistklubb inklusive utgivelse av Norgeskatalogen 

og annen akivitet i samsvar med klubbens formålsparagraf.  

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippet, som innebærer at inntekter og 

kostnader sammenstilles så langt dette er mulig. 

Anleggsmidler med forventet levetid over 3 år aktiveres og avskrives over levetiden. 

Fordringer verdsettes til pålydende med fradrag for antatt tap. 

Beholdninger av kataloger og samleprodukter ansettes til forsiktig verdi, normalt settes 

restverdi til kr 0 ved utløpet av anskaffelsesåret. Frimerker til frankering balanseføres ikke. 

Herav er kr 2.806.546 plassert som tidsinnskudd med fast rente, ca 1%. 

Bundne skattetrekksmidler inngår med kr 19.222. 



 

  

  

 

Norsk Filatelistisk Tidsskrift 80 år  

NFT (som det til vanlig forkortes) fyller 80 år. 
Utgave nr.1 utkom i januar 1942. Det var krig, 
og papirkvaliteten bar preg av det. De neste 
årene ble det ikke bedre, spesielt omslagene 
er brun krisekartong.  
NFT sitt 60 års jubileum ble omtalt i tidsskriftet, 
og daværende redaktør Steinar Furunes skriver 
også om opptakten mv. Omtalen er inntatt i kopi 
sammen med forsiden av NFT nr. 1/2002.  
Steinar lister opp redaktørene frem til hans tid. 
Listen kan suppleres slik: Steinar Furunes (fra nr 
6/1999 og ut 2004), Marius B. Gabrielsen (fra 
2005 til nr 4/2007), Peer-Christian Ånensen (fra 
nr 5/2007 til han døde i juli 2014) og deretter 
Øyvind Refsnes /fra nr 5/2014-). 
Min første kontakt med NFT var tidlig 1970-tall. 
Jeg har ikke tatt vare på mange av disse, men i 
vårt bibliotek finnes de komplett og innbundet. 
Jeg har jevnlig eldre utgaver av NFT fremme ifm 
at jeg enten lager innlegg, skal holde foredrag 
eller at jeg søker opplysninger for min egen 
samling. Ut 2003 utkom tidsskriftet med 10 
utgaver, deretter gikk en over til det som er 
dagens standard - 8 årlige utgivelser. Når jeg ser 
tilbake - noen refleksjoner. Antall sider var noen 
år svært lavt. Årgangen 1971 omfattet samlet 208 
sider + omslag (NB! Det var 10 utgaver).  Utover 
1970-tallet økte det, og ble pluss/minus 400 
sider. Annonser var det faktisk en del av – det var 
den gang frimerkebutikkene var mange og 
utstillinger og deres produkter spiste også plass. 
Sammenlignet med dagens 100-siders utgaver 
var volumet den gang magert. Tilgangen på stoff 
var sannsynligvis en utfordring for redaktørene 
på 70-tallet. Det er lite nytt å finne på forsk-
ningsfronten etc. Noe av spalteplassen ble fylt av 
uenighet og dels skittkasting mellom enkelte 
nestorer i norsk filateli. Skilling Oscar-utgaven og 
2 skillings valør i såkalt sitrongul nyanse var gjest 
over flere utgaver. Videre, aksen sentrum-periferi 
kan også gjenfinnes. Utover 1980-tallet økte 
volumet. Norwex 1980 skapte interesse og 
klubbene holdt utstillinger og messer i hopetall. 
Vår klubb markerte sitt 100-års jubileum med 
nordisk utstilling og Nordenfjeldske holdt 
nasjonal utstilling i 1987 (Nidarø 87). En 
illustrasjon på interessen, det gjengis hilsen i  
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fortsatte å abonnere på begge ble Nordisk 
taperen. Det skapte naturligvis gnisninger.Bertr. 
C. Middelthon (Stavanger) var norsk redaktør i 
krigsårene. Han var definitivt ikke tilfreds med 
utviklingen og gav tydelig uttrykk for det i Nordisk 
sine spalter.  

I klubbens arkiver har vi også dokumentasjon på 
det samme. I de første par årene etter krigens 
slutt var det fortsatt 13 klubber som var tilsluttet 
Nordisk Filatelist Forbund. Klubbene (alfabetisk 
rekkefølge etter bynavn) var Bergen, Drammen, 
Egersund, Fredrikstad, Grimstad, Hamar, 
Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Skien, Stavanger, 
Troms og Trondheim. Til sammenligning var det 
20 klubber i alt som var tilsluttet, herav en i 
Sverige og utover de norske var resten i Danmark.  

Københavns Philatelist Klub var klart størst. På 
landsmøtet i det norske forbund i 1946 ble det 
besluttet at klubbene ikke kunne ha dobbelt 
medlemskap. De fleste valgte norsk, men det ble 
også utmeldelser. Både i NFT og i Nordisk (årgang 
1947) utveksles mindre hyggelige beskyldninger 
om saken. Og de bitre toner lå en stund over norsk 
filateli.  

Abraham Odfjell var siste norske redaktør i 
Nordisk, og forlot den oppgaven ved utløpet av 
1947. I dag er Nordisk København-klubbens sitt 
tidsskrift. Med felles nordisk historie fra 1894. 

I vårt bibliotek finnes for øvrig tidsskrifter som er 
nærmere 160 år gamle. OFKs medlemsblad forble 
først Nordisk og deretter NFT. I 1990 tilkom vårt 
eget klubborgan INFO. Det runder 32 år i første 
kvartal 2022. 

utstillingskatalogen fra utstillings komiteens 
formann Tore Gjelsvik: Ved NIDARØ 87 har vi 
bevisst forsøkt å gå den motsatte veg. Vi ville ikke 
ha mer enn 600 rammer, uansett hvor mye som 
ble påmeldt. En nasjonal utstilling på 600 rammer 
er stor nok. Det kan også nevnes at på denne 
(nasjonale utstilling) var det 13 handlere og 4 
postverk til stede. Nostalgi, nostalgi! 
I klubbens arkiver har vi dels bra med stoff fra 
forbundets og tidsskriftets start. OFK (den gang 
KFK) var landets eldste klubb, stiftet i 1886. Det 
fantes intet norsk forbund før i 1931. Det 
nordiske samarbeidet sto derimot sterkt, og et 
nordisk forbund var på plass fra annen halvdel av 
1890-tallet. OFK var tilsluttet fra starten av og de 
valgte også den felles publikasjon – Nordisk 
Filatelistisk Tidsskrift (heretter omtalt som 
Nordisk) – som klubbens medlemstilbud. Nordisk 
utkom fra 1894, og var dels en videreføring av 
annet norsk tidsskrift utgitt fra 1886. Slik forble 
det til NFT utkom i 1942. Utover 1920-tallet 
tilkom flere nye klubber i norske byer og tanken 
om et eget norsk forbund ble diskutert. Det ble 
en realitet 13. juni 1931. Norske klubber sluttet 
seg til det nye norske forbund, men mange valgte 
samtidig å være tilsluttet det nordiske forbund. 
Og tidsskriftet var fortsatt det enerådende 
tilbudet. Nordisk kom til ved at de nordiske land 
stilte med hver sin redaktør og også andre fast 
skribenter. Vårt medlem Justus Anderssen var 
således i mange år hovedredaktør (han døde i 
1938). Det er svært mye interessant som 
publiseres, bla om den forskning (fra ca 1910) 
som skjedde på de eldre norske frimerker. Den 
første norske håndboken (Norges frimerker 
1855-1914) gikk i føljetong. Typene på skilling 
posthorn utgaven fra 1872 ble grundig beskrevet 
og illustrert ved Johs Jellestad i 1923. Utgavene i 
1930 hadde opplatingen av Norge nr 1 med store 
illustra-sjoner som vedlegg. 
Annen verdenskrig medførte at det ble mindre 
(fysisk) kontakt i Norden og sannsynligvis 
påvirket det også annen kontakt. Utgivelsen av 
Nordisk ble påvirket av rasjoneringen. I Norge 
mente en også at tiden var kommet for en egen 
publikasjon. Og det ble lansert i 1942. Det oppsto 
da den situasjon at det for de norske klubber var 
2 tidsskrifter som ble aktuelle som medlemsblad.  
I praksis måtte det velges og selv om noen  
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Historien om Amy Johnson er historien om en av Storbritannias fremste 

kvinnelige flygere – en historie om vågemot og stahet, om dyktighet både 

som flyger og mekaniker – en historie med en tragisk ende. En spennende 

historie jeg har fått et ørlite innblikk i gjennom min fly interesse og 

samlerglede, og som jeg gjerne deler med bladets lesere. 

Prolog 

Født i Hull i Nord-England i 1903, var Amy 

datter av en lokal fiskefabrikk eier. Etter en 

litt opprørsk oppvekst og med sterk 

selvstendighetstrang, flyttet hun til London 

så fort hun var ferdig med universitetet. 

Etter en rekke jobber endte hun som 

sekretær i et advokatfirma. Det var mens 

hun jobbet der, hun en dag besøkte en 

flyplass i Londons Edgware distrikt hvor 

London Aeroplane Club holdt til. Og ble 

umiddelbart bitt av fly basillen (det kan jo 

skje med alle – vi kalte det fly dilla hvor jeg 

vokste opp), og ble straks medlem av 

klubben. Etter å ha vært med opp på en 

prøvetur, begynte hun å ta flytimer med 

økonomisk støtte fra faren. I september 1928 startet opplæringen, og i juli 

1929 – etter bare 19 flytimer – hadde hun sitt flysertifikat. Etter dette, ganske 

uvanlig på den tiden, ville hun også lære å vedlikeholde flymaskiner. Klubbens 

sjefsmekaniker tok henne i opplæring, og etter 5 måneder fikk hun – som 

første kvinne i England, sin flymekaniker lisens, og mye skryt av læremesteren. 

HISTORIEN OM AMY – 
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Selv om Amys erfaringer med fly 

foreløpig var relativt begrenset – den 

lengste turen til da gikk fra London til 

Hull og tilbake, hadde hun med 

klokketro på seg selv, lagt store planer. 

En australsk flyger ved navn Hinkler 

hadde i 1928 satt rekord ved å fly 

England – Australia alene på femten og 

en halv dag. Den rekorden skulle Amy 

slå. Hun satte i gang med en 

finansierings kampanje, og fikk støtte fra flere hold. Faren hjalp henne, og 

oljefirmaet Castrol Oil bidro med både penger og løfte om olje og bensin langs 

flyruten fra sine mange avdelinger i utlandet.  

For de innkomne midler kjøpte hun et brukt to-dekkers fly av typen Gipsy 

Moth, som hun døpte «Jason», etter farens forretningsemblem. Et ganske lite 

fly med åpen cockpit bygget i tre og duk, og begrenset med instrumenter. Flyet 

hadde ingen form for radio om bord, så kommunikasjon med omverden 

underveis skjedde ved mellomlandingene. Grønnmalt og med kjennetegn G-

AAAH, skulle dette spinkle flyet bringe Amy den lange veien til Australia. 

Den lange ferden 

Amy Johnson oppnådde beundring og anerkjennelse da hun i 1930 fløy fra 

Croydon ved London 5. mai til Darwin i Nord Australia hvor hun landet 24. mai. 

Hun ble den første kvinne som fløy solo på denne distansen, som var på 18 000 

km i luftlinje. Med 20 dager underveis fikk hun ikke slått rekorden til Hinkler, 

men gjorde allikevel en bragd som en hel verden hyllet.  



Ruten fra London til Darwin 

Den lange ferden foregikk ikke uten problemer underveis. Kort oppsummert 

var det følgende hendelser og begivenheter underveis; i usiktbart vær holdt 

hun på å fly rett i en fjellkjede hun skulle passere, før hun fikk flyet høyt nok til 

å komme over. Videre opplevde hun nødlanding i ørkenlandskap under en 

sandstorm. Nok en nødlanding ble det i en jungel, hvor hun trodde det var en 

fiendtlig stamme innfødte som møtte henne, men som viste seg å være 

vennligstilte. Likeledes opplevde hun mens hun var i luften både tropiske 

stormer og sjokkbølger fra en 

vulkan i utbrudd.  Uten radio 

hadde hun ingen mulighet for 

værvarsler. Hun navigerte ved 

hjelp av et kompass i flyet og 

stakk ut kurser på alminnelige 

karter ved hjelp av en passer for 

å holde rede på retning og 

avstander, og kalkulere drivstoff 

forbruket.  

Amy og Jason, Croydon 5. mai 1930 



Underveis måtte hun hele tiden sloss mot motorproblemer, harde landinger, 

frykt for å fly over åpent hav, sterke motvinder, utmattelse, ensomhet, og 

ekstrem kulde i den åpne cockpiten hvor hun tilbragte opptil 12 timer om 

dagen. Samtidig med skuffelsen da hun halvveis skjønte at hun ikke ville sette 

ny rekord England-Australia. 

Men uansett hvor og når hun mellomlandet, ble hun mottatt av entusiastiske 

folkemengder som fulgte med henne på ferden gjennom massemedia (som var 

aviser og radio – tv, internett og google var visst ikke tatt i bruk enda). 

I Burma krasj landet hun og 

fikk flyet ødelagt. Propellen 

brakk, det ene landings-

hjulet fikk revet opp 

dekket, to av stenderne 

mellom vingene brakk, og 

duken på en vinge ble revet 

opp. Selv var hun uskadet. 

Heldigvis hadde hun landet 

på en fotballbane utenfor 

Burmas tekniske Institutt, 

hvor de greide å reparer 

skadene så hun kom seg 

videre. 

Amy landet i Darwin til en stor og folkerik mottakelse. Hun var blitt heltinne på 

verdensbasis, og hilsninger strømmet inn fra både kongehuset og regjeringen 

i Storbritannia, så vel som fra gratulanter over hele verden. Hun ble senere 

utnevnt til CBE (Commander of the British Empire) for fly bragden, og fikk flere 

andre utmerkelser, både i England og Australia.  

En publicity tour Australia rundt på seks uker var planlagt, og gikk av stabelen 

kort tid etter ankomsten til Darwin. Turneen skulle innom de fleste større byer, 

og skulle etter Melbourne gå til Brisbane. Men Amy var da så sliten etter først 

det lange hoppet fra England, og deretter alle sammenkomstene med parader 

og taler uten særlig tid til å hvile mellom hver mottakelse. Hun var helt utslitt, 

så da hun kom til Brisbane og skulle lande foran en stor folkemengde, stoppet 

«Jason» etter krasjlandingen i Burma 



motoren under landingen i medvind, og hun krasjet. Flyet ble helt ødelagt, men 

selv fikk hun bare noen blåmerker og skrubbsår. 

 

Turneen fortsatte som planlagt, men nå med Amy som passasjer, og en annen 

som fløy. 

Flyet ble senere reparert og sendt tilbake til England. Amy selv kom også 

sjøveien hjem igjen, og ankom 30. august 1930. Det sies at over en million 

tilskuere kranset ruten hun ble kjørt i åpen bil da hun kom hjem. Avisen Daily 

Mail kjøpte historien hennes for £ 10,000, og sponsoravtalen inkluderte at hun 

skulle gjøre en tre måneders publicity tour rundt i Storbritannia. Men etter en 

måned med 

utmattende 

møter med 

publikum, 

kollapset 

hun og 

resten av 

turen ble 

avlyst. 

 

«Jason» etter havariet i Brisbane i Australia 



Ekteskap og flere rekorder 

Langflygingen til Australia hadde gitt Amy mersmak. Hun skaffet midler til et 

nytt fly, og en ny ekspedisjon. Flyet – en Moth nokså lik det første flyet fikk 

navnet «Jason II», og rekordflygningen skulle gå fra London til Moskva. 

Sammen med co-pilot Jack Humphreys startet hun i juli 1931, og fløy 

strekningen på 2 830 kilometer på 21 timer, den første flygningen i verden fra 

London til Moskva i løpet av kun en dag. Etter Moskva fortsatte de to over Sibir 

til Tokyo og satte rekord for flygning England – Japan. 

 

I juli 1932 satte Amy nok en rekord 

da hun solo fløy med en ny Moth til 

Cape Town. På denne tiden møtte 

Amy den skotske flygeren James 

(Jim) Mollison. Han hadde bak seg 

mange meritter som pilot – både 

som trafikkflyger i Australia, og som 

rekordflyger over lange distanser. 

De to fant hverandre i slike 

opplevelser, og ble gift i juli 1932. 

Allerede året etter satte de ut på en  

langflygning fra Wales til New York. 

De nådde ikke helt fram, men 

havarerte ved Bridgeport. Da de 

kom seg til New York, ble de feiret 

med parade i Wall Street og 

festivitas 

med byens 

sosietet. 

I 1934 var 

paret på farten igjen, denne gangen som deltakere i et 

arrangert kappløp luftveien fra England til Melbourne 

i Australia. Lenge ledet de løpet, men i Allahabad i 

India var det slutt. Vanlig bensin ble fylt på flyets 

tanker under mellomlanding i stedet for høyoktan 

flybensin som ikke fantes der. Dette ødela de 

finjusterte motorene og førte til full stopp. 

Jim og Amy Mollison, og et brev med 

spesialstempel i på vente at de skulle 

ankomme New York 



I mai 1936 satte Amy ny rekord på strekningen England til Cape Town, og slo 

med det ektefellens gjeldende rekord på distansen. Det ble hennes siste 

rekordflygning. Hun hadde fått jobb i Daily Mail som redaktør for luftfart stoff, 

og tatt opp seilfly som fritids beskjeftigelse for å holde fly basillen ved like, 

likeledes henga hun seg til racer kjøring med biler for å vedlikeholde fartsdilla. 

Ekteskapet med Mollison skrantet, og de ble skilt i 1938 – mye på grunn av 

Jims sans for alkohol. Amy tok tilbake sitt etternavn, og ble igjen Amy Johnson. 

 

Krigen og tragedien 

 Da krigen kom, meldte Amy seg i 

1940 til tjeneste i Air Transport 

Auxiliary (ATA) – en organisasjon 

av flygere som ikke passet inn i 

flyvåpenet RAF på grunn av alder 

eller kjønn, men som frivillig 

gjorde tjeneste i Forsvaret. (Amy’s 

ex-mann Mollison var også med i 

denne tjenesten.) Deres oppgaver 

var forflytning av fly mellom baser 

i England eller fly fabrikknye 

maskiner ut til avdelinger. Også 

transport av personell med fly 

hørte inn under oppgavene. De 

fløy kontaktflygning, lavt nok til 

hele tiden å se bakken fordi de var 

ikke opplært i å fly på 

instrumenter. Flyene var ubevæpnet. De hadde ingen navigasjonshjelp eller 

radio, bare kart og et enkelt kompass, og fløy blindt i all slags vær.  

 

Amy likte disse flygningene, men hatet tilbaketurene med toget, hvis hun ikke 

fikk hike med en annen flytransport hjem igjen. Da hun 3. januar 1941 hadde 

levert et fly på RAF basen ved Prestwick i Skottland, og fikk tilbud om neste dag 

å fly et annet fly fra Prestwick ned til Oxford, var det ikke nei i hennes munn. 

Dårlig vær dagen etter gjorde at hun ble advart mot å fly. Men hun tok av 

allikevel. Været tvang henne til å mellomlande ved Blackpool og vente på 

bedre vær. Hun overnattet på flyplassen der, og fløy videre neste formiddag, 

Amy Johnson portrettert i ATA uniform 1940 



selv om været ikke var særlig bedre. Så bare forsvant hun, hun dukket ikke opp 

på den basen hun skulle til, og hun ble ikke sett igjen før hun ble observert i 

fallskjerm hengende over Themsens munning av 

mannskaper om bord i skip i en konvoi på vei nordover i 

Kanalen. Hva som fikk Amy til å hoppe ut har det i alle år 

vært spekulert om. Fikk hun stans på 

motorene på grunn av teknisk feil, 

eller stoppet de rett og slett fordi 

hun var tom for bensin etter å ha 

fløyet mye lenger enn beregnet på 

feil kurs. Feil kurs ja – det er også 

noe det har vært spekulert om. 

Hvorfor var Amy der hun var? Den 

gåten har aldri blitt løst. 

Det som skjedde den dagen var at 

Amy ble observert fra et 

marinefartøy som gikk i konvoi 

nordover gjennom Kanalen, mens 

hun fortsatt hang i fallskjermen. 

Skipet – et sperreballongskip som 

skulle beskytte konvoien, satte 

straks kurs mot stedet hvor Amy etter hvert havnet i sjøen. Skipet var HMS 

Haslemere, som steamet mot det havarerte flyet, og personen som lå i sjøen. 

En lettbåt ble satt på vannet og flere tau ble kastet mot skikkelsen som lå og 

To-motors 

Airspeed Oxford – 

flytypen Amy fløy 

på sin siste tur.  

Flytypen ble brukt 

til skoleflyging, og 

lette transport 

oppdrag av 

personell og 

utstyr. 

Kartet under viser 

Amys egentlig 

rute (blå) til 

Oxford, og hennes 

uforståelige rute 

østover til 

Themsen (rød) 



basket i sjøen og ropte om hjelp uten å få tak i tauene. Matrosene i lettbåten 

kunne høre det var en kvinne, samtidig som de syntes å se nok en person i 

sjøen borte ved flyvraket. Kapteinen om bord i skipet – kapteinløytnant 

Fletcher, vrengte av seg jakken, hoppet i sjøen og la på svøm mot havaristen 

for å eventuelt redde den som var igjen i flyet. Men det viste seg ikke å være 

flere å redde. Amy selv var allerede fortapt. Baugbølgen på redningsskipet 

sugde henne ned og under skipet. Hun har aldri blitt funnet. Tragedien ble 

fordoblet da det viste seg at person nummer to bare var Amys flybager hun 

hadde med seg for overnatting. Fletcher klamret seg til en av disse, men i det 

iskalde vannet mistet han bevisstheten og var i koma da han ble plukket opp 

av lettbåten og bragt om bord på skipet. Han ble ført til et sykehus på land, 

men kom aldri til bevissthet og døde etter et par dager. Amys vanntette fly bag 

med hennes loggbok og sjekkhefte drev i land nær havaristedet.  Slik endte 

historien om Amy Johnson – Storbritannias største kvinnelige flygerhelt for sin 

tid. 

 

Konvolutten 

Men slik endte ikke historien om konvolutten som jeg nevner innledningsvis, 

og den er egentlig grunnen til at jeg forteller denne historien om Amy Johnson. 

Som ivrig samler av objekter som har med luftfart å gjøre, særlig fra tiden før 

siste verdenskrig, har jeg kommet over denne lille godbiten.  

Forsiden viser et helt vanlig brev sendt innenlands til mr. H.E. Sadd i 

Shrewsbury 2. januar 1941. Mr. Sadd har tydeligvis tatt vare på konvolutten – 

HMS Haslemere 



enten i en lomme eller liggende i bilen sin etter å ha plukket ut brevet fra 

konvolutten.  

Så, den 4. januar ble han spurt om han kunne kjøre Amy til flyplassen i 

nærheten, hvor flyet som Amy skulle levere i Oxford sto og ventet. Hvilket han 

gjorde selvfølgelig. Som takk for dette fikk han den berømte Amy til å gi ham 

sin autograf. Det eneste han hadde å skrive på var den brukte konvolutten, og 

på baksiden av denne signerte Amy Johnson. I tillegg er det under autografen 

skrevet Saturday Jany 4 1941 – med en annen håndskrift og forskjellig blekk – 

antagelig av mr. Sadd selv. Han var den siste som så og snakket med Amy , 

muligens med unntak av bakkemannskapene på Turnhill aerodrome. 

 

 

                                                                                                                                                         

Epilog 

Den offisielle forklaringen på at Amy Johnson 

havnet så langt ute av kurs og sannsynligvis gikk 

tom for bensin og styrtet, ble i 1943 forklart 

med kompass feil. Men i ettertid har det florert 

rykter omkring Amys død. I 1999 sto en eldre 

mann fram og fortalte at han som luftvern 

artillerist ved Themsen i 1941 hadde skutt på 

Amys fly den dagen, og skutt det ned. 

Forklaringen var at flyet var blitt kontaktet på 

radio da det ble sett, og bedt om å gi gjeldende 

Siste livstegn fra Amy Johnson dagen før hun 

døde -signaturen på konvolutten til mr. Sadd 



overflygnings kode – to ganger. Begge gangene ble det svart med feil kode, og 

luftvernet ga ild i den tro at det var et fiendtlig fly. Flyet stupte i Themsen, og 

først dagen etter fikk soldatene vite gjennom avisene at de hadde skutt ned 

Amys fly. Avdelingens offiserer beordret soldatene til å holde tett, og ikke 

nevne hendelsen noen gang, til noen. Siden hennes levninger aldri ble funnet, 

har hun navnet sitt på en minnestein felles for alle som tjenestegjorde i ATA 

under krigen og mistet livet, som står ved Air Forces Memorial i Runnymede. 

 

Etter krigen er Amy Johnson minnet på mange måter. Bøker er skrevet, filmer 

er blitt laget, bilder, postkort og frimerker er blitt utgitt. Steder, gater og 

bygninger i England er oppkalt etter henne. Også utenfor England nevnes 

hennes navn i minne sammenheng. Jeg avslutter med å vise noen av objektene 

som knyttes til hennes navn. 

 

 

 

 

 

Bøker, filmplakat 

og frimerker 

knyttet til Amy 

Johnson 



 

 

 

Flyselskapet Norwegian har 

gjennom tidene hatt rundt 80 av 

sine fly med portrett av kjente 

mennesker på halen. Men bare en 

kjendis fra luftfartens historie har 

blitt portrettert – britiske Amy 

Johnson, som vi her ser som 

tailart på et Boeing 737 fly fra 

selskapet. 

Duebrev fra India, fløyet av Amy. 

Pluss postkort og frimerker. 

«Jason» under taket i Science Museum I London. 
Statue av Amy Johnson ved Herne 

Bay i Themsen hvor hun omkom 

Kilder: Internett, egne bøker, notater og samlinger 



 

  

Referat fra OFK møte 8.nov.2021, fortsatt fra INFO nr. 4 2021, side 39 

Finske stempler - 1847-1882, 36 lave firkantstempler 
De 36 forskjellige by stemplene er finest når du finner de på gode klipp og konvolutter, på 

enkeltmerker er det jo ikke plass til hele stempelet. Disse lave firkantstemplene er de første i 

Finland med dato. 

 

Finske stempler - 1851-1889, 6 høye firkantstempler 
Det var bare 13 av de større byen som fikk det store firkant-stempelet, 3 av de fikk to forskjellige, 
slik at det finnes i alt 16 av de store. 
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«Vanlige» poststempler ble utgitt i Finland i fem grupper i perioden 

1856-1904 
1. 1856 -1869: Store enrings (4 stk): Årstallet er delt i to og står på tvers nederst i buen. Datoen 

står imellom på høykant. Tre byer deltok i dette prøveprosjektet 
2. 1860 -1893: Små enrings (120 stk):  Også her er årstallet delt i to, men står på hver sin side 

nederst i buen, datoen står mellom på høykant 
3. 1873 -1894: «Vanlige» to-rings (374 stk): Datoen står «løst» i midten 
4. 1888 -1904: «Vanlig» torings, men i forskjellige størrelser og datoplassering (327 stk): Gruppen 

bør deles i undergrupper for å få oversikt: Dato i tverrbjelke + noen finske designeksempler 
  a 2 og 3-språklige navn på poststeder 

         b  Poststempler med, for første gang, «FINLAND» og eventuelt «SUOMI» 
         c Jernbanestempler, stasjoner og strekning, samt postvogner/postkupeer 
5.     1911-1946 (ukjent antall): Maskinstempler 

Gruppe 1: Store enrings stempler (4 stk) 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2: Små enrings stempler (120stk) 
Denne gruppen er ensartet, enrings med en diameter på ca 20 mm, dato plassert på høykant nede i 
feltet og årstallet delt i to nederst i buen. I 1860-1893 fikk 120 byer/tettsteder de nye enrings 
poststemplene. Tydeligvis av litt varierende kvalitet – mange postkontorer måtte ty til håndskrevne 
datoer midt i stempelet. I løpet av 1888 ble disse delvis erstattet supplert av gruppe 3 med bl.a. 
dato i tverrbjelke. 

 

  

Gruppen er homogen. 
Som et prøveprosjekt i 
1856 fikk 3 byer 
utlevert de første 
«vanlige» poststempler, 
Helsingfors (2 stk), 
Fredrikshamn (1 stk)  og 
Tavastehus (1 stk.). En-
rings med en diameter 
på 27-28mm 
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Gruppe 3: Torings stempler (374 STK) («løs» dato i midten) 

 

Gruppe 4: Torings stempel (327 stk) 
Det ble i perioden fram til 1904 ble det utgitt en ny stempelgruppe med og uten tverrbjelke for 
dato. De fleste «jernbanestemplene» er uten tverrbjelke, i alt omfattet gruppen 374 
steder/strekninger. To av «jernbanestemplene» skilte seg ut. Men først noen eksempler på finsk 
design og kreativitet på selve tverrbjelken. Kort bjelke, lang bjelke, bjelke med 1 stjerne eller 3 
stjerner, og med en boble i hver ende. 

 

Den tredje gruppen med «vanlige» poststempler  
er 2-rings stempler med «løs» dato i midten.  
Ytre ring ca. 22 mm 

Toringsstemplene kan deles inn i 4 undergrupper. De fire undergruppene er: 
4-1: De med «FINLAND»  4-3: De Trespråklige 
4-2: De tospråklige   4-4: Jernbanestempler 



 

  

Gruppe 4-1,    Med «FINLAND»,  
Dette er første gangen de får «FINLAND» med i stempelet, det skal være med i alle stempler 
unntatt «jernbanestemplene» - her var det angivelse av postkupeen, stasjonen eller strekningen 
som skulle stå i «ringen». 

 
 
 

Gruppe 4-2, to-språklige.  
Samtlige finske postkontorer måtte bruke poststempler hvor stedsnavnet var på 3 eller 2 språk 
svensk, finsk og russisk (med kyrillisk skrift). 
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Gruppe 4-3, tre-språklige.  
Den russiske teksten kunne fjernes ved uavhengigheten i 1918, men stemplene var fortsatt i bruk 

på mindre steder i flere tiår. 

 
 

Gruppe 4-4: Jernbanestempler.  
Finnene hadde, antakelig pga alle innsjøene et meget tett utbygd jernbanenett. Flere hundre 

poststempler identifiserte postvogner/kupeer, strekninger og stasjoner. Så det finske 

jernbanevesenet var utvilsomt den største og viktigste aktøren når det gjaldt å sørge for at posten 

og pakkene kommer frem. 
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Gruppe 5. 1911-1946 (ukjent antall): Maskinstempler 
Maskinstempler hører jo ikke til de mest interessante filatelistiske objektene, men her noen 
eksempler: 

 
➢ 1: Det eldste er fra Helsinki – med 3 språk, datert 23.11.1911 
➢ 2: Det neste er et 8-stripet stempel, sendt fra Wiborg, 6.4.1920 med 2 språk sendt til Tyskland 

med en 5-stripe 10 på 5 penni (N 98A) 
➢ 3: Et skikkelig bølgeskvulp på neste maskinstempel 
➢ 4: Frimerket på dette brevet er utgitt i forbindelse med forbundsfesten for Arbeidernes 

friidrettsforbund og maskinstempelet sier «Kom til Federalfeiringen». 

➢ 5: Det siste er stemplet Helsinki, frankert opp-ned med 2x2 russiske merker, patriotisk 
frankering 

Så til noen «uvanlige» poststempler. Først ut er: 

 

 

 

En linjes stempel, 
brukstid 1888 – 
1904. På slutten av 
1800-tallet og frem 
til 1960-70-tallet 
utga Finland en-
linjers stempler til 
svært mange 
stoppesteder/postk
ontorer/poståpnerie
r. 
Jeg fant fort en del 
og syntes dette så 
interessant ut – 
inntil jeg oppdaget 
at det var nærmere 
5000 forskjellige, og 
at de er vanskelig å 
identifisere. 
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Så har vi REK-stempler og etiketter.   
REK-stempler og etiketter utviklet seg parallelt med frimerkene, det første var bare som et svart 
stempel med en stor «R» i 1880. Mot slutten av 1800-tallet kom poststedets navn med på vanlig 
røde etiketter. Den finske ambassaden hadde tilsvarende etikett i blått. Russifiseringen fortsatte og 
på rek-brev til Russland skulle det benyttes røde russiske etiketter med poststedets navn på russisk.

 
Til slutt noen eksempler på stempler fra WWI og WWII. 
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Svein H Andersen/Referent 

ÅRSMØTE 28. mars 2022, SAK 5: Budsjett 2022 – kommentarer 

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer med inntekter og kostnader samt 
planlagt aktivitet i 2022. Styret har løpende fokus på muligheten for å øke inntektene og 
redusere kostnader, uten at planlagt aktivitet påvirkes.  

Klubben eier andel i Frydenlundgt 14, som bla huser vårt bibliotek. Det medfører faste 
kostnader som kun i begrenset grad kan reduseres. Det er behov for noe vedlikehold og i 
budsjettet er innlagt kr 50.000 

Pandemien antas kun begrenset å påvirke vår aktivitet i 2022. Derved planlegges med 
normalt antall medlemsmøter på Schafteløkken, tilbud om sommer- og julemøte samt 
fellestur en gang på høsten. INFO forventes å ha 4 utgaver, hvorav noen frimerkefrankeres 
med høyere kostnad. 

Det er budsjettert med et arrangement i Majorstuen kirke, i sammenheng med frimerkets 
dag 2022. 

Norgeskatalogen og Norgeskatalogen Postal III – det utgis ikke nye kataloger i 2022. 
Erfaringsmessig har salget i mellomårene de siste år vært godt. Vi legger samme til grunn 
også for 2022. Kostnader for Norgeskataloger i mellomårene er vesentlig distribusjon. 
Restopplaget av katalogene er i balansen beholdningsført til kr 1, dette i samsvar med 
forsiktig og mangeårig praksis. Det påløper således ikke varekost ved salg av kataloger. 

Finansinntekt – det er for 2022 budsjettert med en mindre økning i det rentenivå som 
påvirker våre plasseringer. 

Takk til Jan Michelet for et interessant og godt fore-drag. Denne kvelden var det 
innskrevet 25 medl. i protokollen. 

     Svein H. Andersen , referent 
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Referat fra OFK møte 29. nov. 2021.  
Sesongen siste møte i et heller lite aktivt år. I 
kveld, på møte nr. 2529, er det flere poster på 
programmet. Det er disket opp med kaffe og 
marsipankake, samt quiz. En liten markering at 
klubben feirer 135 års jubileum i 2021.Klubben 
slås igjen diskret i bordet og vi får litt 
informasjon om flere store auksjoner, nye 
tidsskrifter i biblioteket, møteprogram for 
våren 2022 og noen tanker rundt mulig 
fellestur i 2022. Quizen er som vanlig 
underholdende og morsom. Tema er norske 
julefrimerker, man skal plasserer rett årstall 
ved rett merke. Høres lett ut, men det viser seg 
at det er vanskeligere enn ventet. Kveldens 
vinner fikk 6,5 p av 10, ikke verst. De fleste 
med 3 p eller mindre. Det var også utnevning 
av nye riddere, kommandører og storkors. 
 
 

Nye riddere ble: Arvid Andreassen 
  Rolf A Hauge 
  Arnfinn Skåle 
Kommandør ble: Halvor Fasting 
  Svein H Andersen 
  Jan Henrik Fjære 
  Dag Røhjell 
  Bjørn Schøyen 
Storkors fikk:   Knut Arveng 
  Marit Elind 
  Odd Eidet Frømyhr 
  Tryggve Johansen 
  Arvid Løhre  
  Liv Norbom 
  Erik Olafsen 
  Øivind Refsnes 

Siste post på programmet var 
foredrag av Halvor Fasting, tema 
«Årets frimerker 2022».  
Halvor startet som han pleier med 
litt tall og historikk. I 2022 feirer 
posten sitt 375 års jubileum. Også 
denne gangen vil det komme nye 
frimerker, men ikke i den mengde vi 
så sist gang. 
 
Til jubiléet i 1997 fikk vi følgende  
3 serier: 

I 1947 fikk vi følgende serie:
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I 2022 vil vi få: 

 

Dette kan vi si er en meget stor reduksjon i forhold til tidligere. Merkene kommer den 17 januar 
2022 og er designet av Camilla Kvien jensen. QR-koden som er på merkene vil lede til Postens 
jubileumsfilm. 
Før disse frimerkenes utgivelse vil det 3 januar komme 2 merker om Amundsen 150 år. 

 

 

 

 

 

 

Neste utgivelse vil være 22 apriil. Da er det igjen tid for Europamerker samt kongelige jubileer. 

Motivet for Europamerkene vil være Troll & Huldra med pålydende Europa 20 gr. Hva motivet blir 

vet man ennå ikke, men kanskje noe i denne retning: 

        
De kongelige jubileer vil omfatte: 

Kong Harald 85 år, Dronning Sonja 85 år,  

Kong Haakon 150 år og P 

Prinsesse Ingrid Alexandra 18 år. Valørene er Kr 19 x 2 + kr 25 x 2 (ruller, 20g og 50g innland). 
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Den 17 juni fortsetter Posten med å utvide serien om Posthorn. Denne gangen med følgende 
frimerke: 

 
På samme dag kommer det også et frimerke Love Is Love, i anledning fjerning av homoparagrafen. 
Designet av Camilla Kvien Jensen, i valøren 25,-. Motiv ikke kjent.’ 
Neste utgivelse er 1 okt. Da er det Norges arktiske universitetsmuseum som er 150 år. 1 
miniatyrark og 2 merker à 19 kr. Gravør er Martin Mörck. Det kommer også 2 merker i serien 
Forskning, innovasjon, teknologi, valør 19,-, designet av Enzo Finger. En annen serie som hedres 
denne dagen er Posthornserien med et miniatyrark, valør 19,-. Verdens eldste serie som ble 
designet av Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno (1826-1882). En tysk arkitekt som tegnet en 
rekke bygg, blant annet: 

 

 

Trefoldighetskirken 

Grønland ktrke 

Oslo Militære Samfunn 

og 

utkast til  

Stortingsbygningen 
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Årets siste utgave – Julefrimerkene er ennå 
ikke bestemt. Det som er bestemt, er datoen 
17 nov og designer Camilla Kvien Jensen. Så her 
får man vente i spenning. I anledning denne 
utgivelsen vil Posten arrangere en konkurranse 
med tema pepperkake, i samarbeid med God 
morgen Norge/TV2. Noe i samme retning som 
de hadde i forbindelse med utgivelsen 
Frimerkehunder i 2020. Man ser for seg 4 
vinnere som da vil få sitt byggverk avbildet på 
frimerke. 

Året 2022 vil gi oss 22 nye frimerker, noe som 
er i takt med de siste års utgivelser.  
Statistikken fra 2018 til 2022 er som følger: 

År      Antall frimerker 

2022   22 stk.  
2021   23 stk.  
2020   24 stk. 
2019   23 stk.  
2018   24 stk.  

En stor takk til Halvor Fasting, for at han nok en 
gang tok turen, for å fortelle oss om neste års 
frimerkeprogram. Denne kvelden var det 
innskrevet 28 medlemmer i protokollen.  
             Svein H Andersen/Referent 

Referat fra OFK møte 17. jan. 2022.  
Så er det på`n igjen. Et nytt år, en ny sesong 
hvor håpet om flere møtetreff så absolutt er til 
stede. All håper vi at året 2022 skal bli mer likt 
det vi var vant til, enn hva Corona årene 2020 
og 2021 har vært. I kveld, møte nr. 2530 i 
rekkefølgen, er det Ørn Grahm og «Utvalgte 
auksjoner og objekter, Auksjonsåret 2021» 
som skal underholde oss. Nå er det 2 år siden 
sist gang Ørn var her.  
Vi startet som vanlig med litt informasjon fra 
Tore Berg. 17 januar – i dag kom Posten med 2 
nye frimerker for å markere sitt 375 års 
jubileum.  
Kong Olav døde 17 jan 1991 og det er 110 år 
siden polfareren Scott kom frem til Sydpolen. 

Ørn Grahm begynner alltid med noen ord om 
økonomien og bransjen, så også denne gang: 

Om økonomien kan følgende sis: 

• Norske kronen har styrket seg noe.  

• Renten på vei opp, men fortsatt lav. 

• Kraftig inflasjon i utlandet, og vi er ikke 
uberørte. 

• Pandemiens innflytelse i utlandet og her 
hjemme. 

• USAs økonomi tilsynelatende ok, men 
enorm gjeld. 

• Kina klarer pandemien bedre enn mange 
andre. 

• Udetonerte "bomber" i Europa. 

• Engelsk Brexit ser ikke ut til å være noen 
ubetinget suksess. 

Om bransjen: 

Flere store topp-samlinger tilbudt markedet. 

• Noen av filateliens største rariteter solgt. 

• Stor etterspørsel etter det beste. Høye 
priser.  

• Normalt material selges tregere. 

• Høye kjøperprovisjoner, 25 prosent ikke 
helt uvanlig 

• For mye "vanlig" material på auksjoner. 
"Unødvendige" kjøp. 

Mer vanlig med omfattende auksjoner, 

Gärtner, Feldman, Köhler etc. Mer vanlig med 

"name-sales". 

Det skal også nevnes at objekter under 1 
million kroner er det få av i denne presenta-
sjonen. Et sted må jo grensen gå. Så derfor kan 
vi starte med et par slike objekter fra 
Postiljonen sin auksjon 25.-27. mars 2021. Alle 
priser er i norske kroner, dvs de er omregnet i 
forhold til dagens kurs. 

 

 
Kr. 126.500  og  kr. 265.650v       
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16. Skilling 1863, største kjente kr. 683.100,- 

   
Ett av de vakreste "små perler" som finns, til 
venstre, kostet kr. 53.130 ,- 
"Store perler" og bredradigig papi,r til høyre, 
kr. 69.575,-. 

Noe som har preget 2021 er salget av Erivan 
Haubs samlinger. Erivan Haub (1932-2018). 
Han hadde interesse for frimerker hele livet og 
bygd opp mange fantastiske samlinger. Salg har 
vært hos Köhler, Corinphila og H.R. Harmer. 
Først en «godbit» fra Corinphila januar 2021: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Greifensee-brevet - 
6 rappen paret finns 
en komplett 
pregning i papiret 
som angir at 
papirfabrikken 

"SIHL" har laget 

frimerke-papiret. 

Kr. 6.364.000,-. 

 
Tannløst fra Baden 1862, 
Kr. 1.640 360,- og er bare 
kjent i 20 ex. 

                        

Köhler i april: 

Halvt trykkark 

Bayern  

2 x 45 fra 1849, 

Kr. 2.916. 200,-. 
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Eneste kjente brev med grønt 5 silbergroschen 
1867. Bare to kjente Rek.-brev tilutlandet.   
Kr. 1.275.850,-. 

 
Korrekt porto:  Salzgitter via Trieste – "overland 
mail" 3 gr. Postforeningen 3 gr. Østerrisk 
sjøporto til Alexandria + 10 ½ gr. videre porto. 
Kr. 1.397.350,- 

 
1857 Oldenburg. Største kjente enhet på brev. 
Kr. 1.397.100,- 

La oss gå over til en annen person, hvis 
samlinger ble solgt på Frimärkshuset, 
Stockholm 15. mai 2021 - 4. nemlig Beckeman. 
Den beste svenske samlingen som er bygd opp! 

 
 
 

(forrige spalte) 

Trykkdefekt (sandkorn på platen) på venstre 

merke. Bare 5 kjente, solgt for kr. 485 600,-. 

 
Berømt korrespondanse. Eneste med 4-blokk,   
Ex Ingvar Petersson - solgt 1.183.625 -. 

 
3 x 24 skilling for 3. vektklasse til Frankrike. Solgt 
for kr. 582.700,-. 

 
4-stripe 1 Rd perf. 13. Bare to brev med 1 Rd 
perf. 13 kjent. Solgt for kr. 437.050,-. 
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 En annen auksjon som fikk stor oppmerksom-
het var «Three Treasures» salget av Stuart 
Weitzman hos Sotheby´s i New York 8. 6.2021. 
De tre objektene vi snakker om er: 

 

  
Til info så ble One cent British Guiana kjøpt av Stanley 
Gibbons og vil nå kunne bli sett hos Stanley Gibbons i 
London. 
Rolf Rohlfs samlinger ble solgt hos Köhler  
25.9. 2021. Her var det også et brev fra Norge: 

 
Farsund – Constantinopel 1857. Korrekt 
frankert over Marseille, men gått over Hamburg 
Triste (2 sk. Ekstra påtegninger), pris kr. 70.530,-. 
Brev fra Norge er muligens ikke så dyre! 

 

One cent British Guiana, 
20 dollar i gull og 4-
blokk av omvendt Jenny. 

(forrige spalte) 

Offenbach til Canton 1864, T&T 57 kreuzer, pris 
kr. 364.800,-. 

David Feldman hadde en Imperium Collection – 
Britisk Guiana for salg den 14. oktober 2021. 
Dette er sjeldent og dyrt materiale. 

 
Det kanskje mest berømte, det såkalte "Miss 
Rose" brevet . Normalporto 2 x 2 cent vertikalt. 
Kostet 3.390.625,- 

 
Mangler "1" i "12" eller er det et 8 cent i feil 
farge? Ikke hos du Pont.  Solgt 5.085.940,- 

 

 

Eneste ubrukte 
4 cents 
provisorium 
1856.  
Kr. 1.271.500,-. 
 
 

Et sjelden 
rosakarmin 
farge, 

Provisorium 
1856, Luksus-
eksemplar  
kr. 367.320,-. 
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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, 0614 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 fi nner det meste av det du trenger 
til din frimerkesamling i vår nettbutikk
posten.no/frimerkebutikken

• Nye frimerker og samleprodukter
• Eldre frimerker
• Samlerutstyr 


