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En frimerkehandler
med navn Hubert
Buckley
Les mer s. 9

Om Post og Stempling ….
Les mer s. 6 og s.7

Sommermøtet
Les mer s. 11

Husk å kjøpe Norgeskatalogen og
Norgeskatalogen postal
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Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste
feiret sitt 100-årsjubileum i 1986. Med
ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi
også landets største filatelistklubb. I
tidsrommet september til mai avholdes
vekselvis medlemsmøte og klubbaften med
auksjon hver mandag.
På medlemsmøtene er det kåserier
over filatelistiske emner eller temaer av
allmenn interesse, ofte ledsaget av lysbilder.
På klubbauksjonene kan man enten være
tilstede eller delta med skriftlige bud.
Møter og klubbaftener finner sted på
Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass l,
0267 Oslo (like ved Frogner plass).

NR 3/2011 -22.ÅRGANG
POSTADRESSE:
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo
Tlf: 22 60 07 19
http:// www.oslofilatelistklubb.no
E-mail: oslo.filatelistklubb@c2i.net
Giro 0532 2740702
IBAN-nummer N005 0532 2740 702

FORMANN:
Bjørn Muggerud
Oscarsgt. 88, 0256 Oslo
M 905 21 375
E-post: bmuggeru@online.no
VISEFORMANN:
Bjørn Eirik Rasmussen,
Skytterdalen 7-89, 1337 Sandvika
M 901 24 634 P 67 55 93 85
E-post: berasmussen@hotmail.com
STYREMEDLEMMER:
Thore Habberstad,
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo
P 22 19 29 22 M 993 67 560
Bjørn Schøyen
Postboks 1 Høybråten, 1005 Oslo
M 901 24 690
Øistein Haugen
Rognevn. 7, 1430 Ås
P 64 9418 04 M 952 10 719
E-post: oeihauge@online.no
STYRETS SEKRETÆR:
Thore Habberstad,
Kampen Hageby 15, 0655 Oslo
P 22 19 29 22 M 993 67 560
KASSERER:
Tore Frøvig
Dalskroken 7, 1405 Langhus
KLUBBAUKSJON:
Kjell Åge Johansen
P 22 71 11 21 M 920 13 268
Thore Habberstad
Øistein Haugen

BIBLIOTEKET
Frydenlundgata 14
har åpent tirsdager kl 19-21
REDAKTØR
Bjørn Schøyen
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TRYKK:
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OFK’s fax vil
ikke lenger være
i bruk!
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Vi jubilerer!
OFK fyller som kjent 125 år i høst, og klubben skal selvfølgelig markere dette på
mange måter. Vi skal arrangere en regional utstilling, og feire oss selv med en
festmiddag. Husk å meld dere på som hjelpere under utstilling – vi trenger alle
hender, føtter og hoder som kan bidra! Mer info om dette finner dere på neste side.
Når det gjelder selve festmiddagen så finner dere info om dette på side 14.
Før alt dette skal skje så har vi fått en ny utgave av Norgeskatalogen. I tillegg til en
rekke oppdateringer har også årets katalog en spesialartikkel. Artikkelen denne
gangen er skrevet av Peer-Christian Ånensen, og handler om merkene i serien
”Postjubileum 1947”. Mao et must for alle samlere.
I dette jubileumsåret gir klubben ikke bare ut Norgeskatalogen, men også en egen
spesialkatalog; ”Norgeskatalogen postal”. I sistnevnte finner vi den ultimate
samlingen av registre over norske stempler (enring, toring og trering), brevregistre,
spesialartikler og mye mer. Dette er et must for alle samlere av norske frimerker. Og
husk at du som medlem kan kjøpe ”NK” og ”NK postal” til medlemspris, henholdsvis
310 og 280 kr!
Vel.. tilbake til historien… Gjennom de 125 årene som OFK har eksistert, har hele
tiden samlere jaktet på nye objekter til sine samlinger. Besøk hos en frimerkehandler
har selvfølgelig vært en naturlig del av det hele. Antallet har variert, men 125 år har
gitt oss et fargerikt mangfold av handlere, og hobbyen vår hadde vært kjedelig uten
disse.
Tidligere frimerkehandler Tore G. Solheim har lenge samlet på informasjon om ulike
frimerkehandlere som har holdt til i Kristiania/Oslo. Da Tore G. under etter av
sommerens ”Tirsdags treff” ga meg en liten trykksak hvor bla. frimerkehandler
Hubert Buckley annonserte. Dette ble utgangspunktet for en liten snutt i dette
nummeret av Info. Bjørn Muggerud har funnet fram informasjon i klubbens
protokoller, og et mål må være å kunne lage en liten føljetong over sentrale
frimerkehandlere som har hatt sin forretning i byen vår. Er det noen medlemmer som
sitter inne med mer informasjon om Buckley eller andre handlere som for lengst har
forsvunnet, så er det bare å kontakte redaktøren.
… men tilbake til det som gjelder akkurat nå…
Meld deg på som frivillig til Filos 2011!
Bjørn Schøyen, Redaktør
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Vi er selvfølgelig åpne for andre tidspunkter dersom folk ikke kan komme
fra jobb klokken 16 eller om morgenen. Vitsen er at flest mulig trår til for å
hjelpe klubben til å gjennomføre et prikkfritt arrangement.
Så meld deg på så fort som mulig;
Pr. e-mail til klubben oslo.filatelistklubb@c2i.net
Eller ved å sende et brev til klubben på adresse
Oslo Filatelistklubb
Frydenlundsgata 14
0169 Oslo
Evt. direkte henvendelse til ett av styremedlemmene eller klubbens
sekretær.
Husk å oppgi navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse.

OFK ÅPNER SINE AUKSJONER FOR IKKEMEDLEMMER!
Styret har nå vedtatt at auksjonene, som en prøveordning, inntil videre
åpnes for budgivning for ikke-medlemmer fra og med auksjon nummer
8/11 – mandag 2. mai. Auksjonene avholdes annenhver mandag kl. 19.00
på Schafteløkken (se kart på hjemmesiden –“Medlemsinfo”) . Visning fra
18.00. Auksjonspause juni – slutten av august. Auksjonslistene legges ut
på hjemmesiden i god tid før auksjonen. Ikke-medlemmer som får tilslag
på skriftlige bud vil få tilsendt resultat og giro. Klubben sender objektene
når betaling er foretatt.

.
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Posten og stempling
Av Egil Kiserud
I Info 2/2011 tar Erik Strømsøe opp hvordan Posten stempler eller unnlater
å stemple våre brevforsendelser. Det virker som en stor del av
brevmengden som blir behandlet av Posten fremdeles går gjennom
systemet uten å bli stemplet. Den gangen da det lokale postkontoret hadde
ansvaret for å besørge stemplingen kom brevene alltid fram til mottaker i
stemplet stand. Så gikk behandlingen og stemplingen over til noen få store
postterminaler. Alt blir veldig effektivt og tusenvis av brev passerer
postterminalen, men mange brev går gjennom systemet til mottaker uten å
bli stemplet.
Det har vel falt ut noen ord i Strømsøes innlegg, men han nevner Canada
som et land som fra et filateli synspunkt behandler brevene dårlig. Selv har
jeg besøkt Newfoundland et par ganger. Newfoundland er sammen med
Labrador en av Canadas 12 provinser. På Newfoundland har de i
motsetning til Norge beholdt de små postkontorene. Jeg opplevde at steder
med kun noen få hundre innbyggere hadde beholdt sitt lokale postkontor
med stempel. På besøk i de lokale postkontorene fikk jeg alltid
førsteklasses service, og stedstempelet var beholdt. Ville det vært for mye
forlangt at PiB også kunne beholdt det lokale stedstempel?
Jeg vedlegger kopi av brev mottatt
fra Stokke historielag for noen
dager siden. Tidligere kom slike
brev frem med et pent Stokke
stempel. Nå går det gjennom
Vestfold
postterminal
på
Borgeskogen, og kommer altså
ustemplet fra til mottaker.
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STEMPLING
I flere av filateliklubbenes medlemsblader,
blant annet i OFKs ”Info” nr 2, har det den
siste tiden vært fokus på stempling av post.
Mange har bl.a. påpekt dårlig kvalitet på
poststemplene og overstempling av allerede
filatelistisk stemplet post.
I Posten Norge er vi opptatt av fornøyde
kunder. Dette gjelder selvsagt også
frimerkesamlerne som er en viktig og
lønnsom kundegruppe for oss. Det er sterkt
beklagelig at filatelistisk stemplede
sendinger i en del tilfeller har blitt
overstemplet med maskinstempler eller
manuelle datostempler ved postterminalene.

Dag Mejdell, Konsernsjef
Posten Norge AS
(Foto Posten Norge AS)

Dette skal ikke skje når en benytter den spesielle konvolutten for
innsending av slike sendinger. Jeg har tatt forholdet opp med mine
kolleger ved terminalene og håper at vi nå vil kunne utføre denne tjenesten
på en tilfredsstillende måte.
I tillegg innfører vi en garantiordning. Kunder som har fått ødelagt
sendingene sine kan sende dem til Frimerketjenesten som – forutsatt at
frimerkene er i vanlig sirkulasjon - vil lage erstatningskonvolutter,
eventuelt erstatte frimerkene.
Alle postkontor har stedsstempler og kan om ønskelig stemple
frimerkefrankert post. Sendingene sendes frem til postterminalene i egen
konvolutt. Kunder kan også få utlevert denne konvolutten slik at en kan
sende frem frimerkefrankert post til nærmeste postterminal. Sendingene
skal da stemples filatelistisk med nøytralt Posten Norge stempel.
Våre avtaler med Post i Butikk innebærer ikke stempling av post.
Bakgrunnen er at manuell datostempling av post vil være tid-, ressurs- og
kostnadsdrivende for PiB-driver. I tillegg ville det også være svært
ressurskrevende for Posten å holde kontroll på anskaffelse og bruk av egne
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datostempler ved ca 1200 Post i Butikk. Det er imidlertid åpnet for
mulighet for lokale poststempler ved PiB der turistmessige og/eller
filatelistiske hensyn tilsier det. I tillegg må PiB-driveren være interessert i
å utføre denne ekstratjenesten. Forutsatt at disse kravene er oppfylt, vil
Posten Norge heretter utstyre den enkelte PiB med aktuelt stedsstempel. Vi
håper dette kan gi økt filatelistisk glede for samlere av stedsstemplere.
I et innlegg i ”Info” nr 2 tar Erik Strømsøe opp problemstillinger rundt
maskinstempling av post. Om en ønsker best mulig avstempling anbefaler
vi å benytte spesialkonvolutten som er nevnt tidligere. Posten i Norge
benytter, som en rekke andre land, maskinstempler med datostempel pluss
bølgelinjer. Vi har ingen umiddelbare planer om å bytte disse stemplene.
Det anbefales å plassere frimerkene øverst til høyre på konvoluttene for å
sikre avstempling. Om frimerkene plasseres andre steder på konvolutten
risikerer man, som i Strømsøes tilfelle, at frimerkene ikke stemples og - i
enkelte tilfeller - dessverre makuleres ved hjelp av kulepenn når dette
oppdages senere i produksjonen.
Vennlig hilsen
Dag Mejdell
Konsernsjef
Posten Norge AS

FILOS 2011
trenger din hjelp
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En frimerkehandler med navn Hubert Buckley

En frimerkehandler ved navn H.Buckley ble opptatt som medlem av
Kristiania Filatelistklubb i 1896. Like etterpå hadde han annonse i Nordisk
Filatelistisk tidskrift hvor han reklamerer for sin frimerkeforetning.
På møtet 19. september 1898 i KFK informeres det om at Buckley skal
holde offentlig auksjon i Møllergt 17. 2etg den 10. oktober 1898. I denne
forbindelse skulle det bli tilbud om provisjon til klubben av det
medlemmene kjøpte for. Dette er trolig norges første offentlige
frimerkeauksjon!
Han gjentar senere offentlige auksjoner, og det er en del diskusjon om
disse bør foregå innen klubben. Det må i denne sammenheng sies at
Buckley ser ut til å være et godt ansett medlem av KFK.
6. februar 1899 blir det valgt en komité bestående av 5 medlemmer for å
utgi en katalog over norske frimerker. Buckley var en av disse. Jeg er ikke
kommet så langt at jeg vet hva som videre skjedde med komiteen, men de
avga en statusrapport rett etter konstitueringen. Etter dette ble det stille.
Buckley forsetter sin handlervirksomhet i Rosenkrantzgate i noen år. Det
siste vi hører fra han er en skriftlig hilsen til KFKs medlemmer i januar
1905. Denne er signert HB, Niagara. Om han var på vei ned fossen vites
ikke, men her slutter sporene etter frimerkehandler Hubert Buckley.
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OFKs sommermøte 2011 (Møte 2375)
OFKs sommermøter utgjør en populær tradisjon. Avslutningen av
sesongen innebærer gjerne besøk på et sted av generell interesse innenfor
kultur og/eller historie. Og under årets besøk hos Arcus AS på Hasle ble vi
minnet om at vin er kultur, og at vinproduksjon har en lang og interessant
historie. Og de som måtte ha glemt det, ble minnet om at vin smaker godt!
Etter å ha smakt seg gjennom en fransk hvitvin, en italiensk rosé og
rødviner fra Frankrike, Spania og Italia, hadde vel de fleste fremmøtte
OFK-ere funnet seg en favoritt.
Vinsmakingen ble etterfulgt av servering av varm mat, naturlig vis med
følge av mer vin. Stemningen ble bedre og bedre utover kvelden, og årets
sommermøte kunne karakteriseres som en verdig oppfølger til fjorårets
akevitt-tur på samme sted.
Tønnes Ore
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Norway Parcel Post to 1945

A4 size, wire-bound with over 70 pages, covering the
early history and description of the parcel post service in
Norway with details of the types of service and charges,
also including the date-stamps and cachets used in the
period.
Price Overseas: £20 plus postage & packing at cost.
Payment by UK bank cheque payable to A.L.Totten
Payment by Pay-pal by arrangement
Available from:
Alan L. Totten, 5 Barrymore Crescent, Comberbach,
Northwich, Cheshire, CW9 6PA, England.
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