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Skål for de 125 år!
Den 11.11. kl.11 gikk følgende
invitasjon til OFKs 508 medlemmer:
“Du er invitert til jubileumsmiddag på
Grand Hotell søndag 11.12. kl. 17.00.
Denne helposten er utgitt i dag ifm. At
OFK feirer sine første 125 år. Vi feirer
klubben på selve jubileumsdagen”
Dette var det vanskelig å si nei til. Her skulle det jubileres og
festes i selveste Rococcosalen der store OFK jubileer hadde
funnet sted også i tidligere tider.
Les mer på s. 18

Filos 2011 11.-13.november
En av aktivitetene OFK hadde på programmet i klubbens jubileumsår var å
avholde en regional utstilling. Filos 2011 ble dermed arrangert i
Håndverkeren 11-13 november.
Les mer på s. 33

Husk!
Generalforsamling 26 mars 2012
1

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 1/2012 -23.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

ofk.info@yahoo.no
TRYKK:
Merkur-Trykk AS
OPPLAG:
650
ANNONSEPRISER:
1/1 side s/h kr. 500
l/l side farger kr. 1000
(Alle priser ex. Moms)

Husk å kjøpe
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Festen er ikke over… det
er kake igjen!

Sørg for at begynnelsen på klubbens
neste 125 år blir bra, og husk at det
er kake igjen!

Så var det store jubileumsåret over.
Aktivitetene har vært mange. Vi har
bla. holdt sommermøte på Arcus, på
fellesturen som gikk til Bergen
denne gang, besøkte vi den
nasjonale frimerkeutstillingen, og vi
har selv arrangert en regional
utstilling. Vi gav ut jubileumsbok,
og avsluttet det hele med å feire oss
selv på klubbens stiftelsesdato 11.
desember.

Bjørn Schøyen, redaktør

Jubileumsboka

Jubileumsboka er delt ut til alle
medlemmer, og de som ikke har mottatt
denne tidligere skal ha fått denne sammen
med dette nummeret av Info.

.

Blir da 2012 et antiklimaks? Å neida
- OFK er da ingen sovende forening.
Denne våren fylles som vanlig opp
av spennende foredrag og auksjoner
- og for de litt sultne så er det
mulighet for både kaffe og kake på
møtene. For de mer reiselystne er det
greit å sette av 28. til 30.september i
kalenderen. Årets klubbreise går til
Tyskland - mer bestemt Hamburg,
og du vil kunne lese mer om dette på
s.30.

Det lønner seg å skrive
navnet i protokollen
Vi har gjenopptatt tradisjonen med å
føre møtestatistikk. I 2011 ble det
avholdt totalt 16 klubbmøter utenom
sommer- og julemøtet.
Styremedlemmer,
quizmaster
og
sekretær er holdt utenom statistikken,
og på første møte i 2012 ble følgende
premiert:
Bjørn Børke og Bjørn Einar Smith for
alle 16 møter.

Med andre ord - det kommende år
ser ut til å bli både innholdsrikt og
spennende for aktive filatelister.

Disse mottok hver sin serie med
postfriske
Nordkapp
I
merker.
I tillegg hadde 5 stykker vært til stede
på 15 møter, og var like ved å oppnå
premiering. Vi håper flere medlemmer
er like flinke med oppmøtet i 2012.

Møt opp på foredrag og auksjoner!
Delta på generalforsamlingen 26.
mars, og benytt anledningen til å
påvirke årene som kommer.
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GENERALFORSAMLING
MANDAG 26. MARS 2012
Herved innkalles til Generalforsamling
mandag 26.mars 2012, kl.19.00
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT!
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg av dirigent.
Valg av referent, tellekorps og underskrivere av protokollen.
Styrets årsberetning.
Årsregnskap for 2011, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat 2011. Budsjett for 2012.

6.

Valg av:
a. Formann for 2012
b. 2 styremedlemmer for 2012/13
c. 3 varamedlemmer til Styret for 2012
d. 3 medlemmer til Rådet for 2012/13
e. 1 varamedlem til Rådet for 2012/13

7.

Fastsettelse av kontingent for 2013:
Styrets forslag: Uendret kontingent:
Medlem med Forbundskontingent kr.450.Medlem uten Forbundskontingent kr.200.Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent.

Oslo, 15.februar, 2012
Bjørn Muggerud (s)

Thore Habberstad (s) Øistein Haugen (s)

Bjørn Eirik Rasmussen (s)
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Bjørn Schøyen (s)

Årsberetning 2011
Jubileumsåret 2011, klubbens 125. driftsår er gått over i historien. Dette har vært
et meget aktivt år i OFK med større og mindre markeringer gjennom store deler
av året med tyngdepunkt i andre halvår.
Norgeskatalogen kom som vanlig i begynnelsen av september og ble igjen godt
mottatt. En nyvinning i jubileumsåret var utgivelsen av Norgeskatalogen Postal
som er en samling med tidligere spesialartikler som alle er fullstendig oppdatert.
Salget av Norgeskatalogen Postal har vært så hyggelig at det er vår intensjon at
denne skal utgis også i fremtiden. Begge disse katalogene er selvfølgelig basert på
teamarbeid, men det er ingen grunn til å legge skjul på at Peer-Christian Ånensen
må takkes spesielt for katalogarbeidet han legger ned år etter år for klubben.
Den regionale frimerkeutstillingen Filos 2011 ble avholdt i november og for
første gang på lenge var det et slikt arrangement i Oslo sentrum. Det var mange
gode eksponater utstilt. Flere handlere, foreninger og postverk deltok, denne
gangen også med deltakelse fra Tyskland. Det var også en egen stand med
aktiviteter for barn. Publikumsoppslutningen var også meget hyggelig. I
forbindelse med utgivelsen av julefrimerkene til Posten på utstillingens
åpningsdag kom det også ut en egen helpost i anledning OFKs jubileum.
Selve jubileumsdagen søndag 11. desember ble markert med en middag i
Rococosalen på Grand hotel, stedet hvor de fleste av klubbens store jubiléer er
blitt markert. Ca. 140 feststemte deltakere var til stede på det som ble en vellykket
markering. I anledning jubiléet hadde posten også en egen stand med særstempel.
På denne dagen ble også jubileumsboken Hipp, hipp hurra for Dronning
Filatelia! utgitt. Boken er ført i pennen av Øyvind Refsnes med ulike
bidragsytere, mens Kjell Åge Johansen sto for layouten av boken. Denne boken er
blitt distribuert til samtlige av klubbens medlemmer.
I forbindelse med jubileumsmiddagen ble Olga Ellis utnevnt til nytt æresmedlem i
klubben og frimerkegravøren Sverre Morken ble invitert medlem. Det var funnet
intet mindre enn tre verdige mottakere av den prestisjefylte Anderssen-Dethloff
medaljen; Ivar J. Sundsbø, Erik Lørdahl og Leif Erik Loe.
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Klubbauksjonene ble fra 2011 åpnet også for ikke-medlemmer. Auksjonslister og
resultatlister er tilgjengelige på klubbens hjemmesider. OFK Info er også i år
kommet med fire numre med til sammen 158 sider, hvor det siste også var
utstillingskatalog for Filos 2011.
På de ordinære medlemsmøtene har det vært noen foredrag knyttet mot ulike sider
fra OFKs historie. Dette har vi også har hatt artikler om i medlemsbladet. Også i
år har det på alle møtene blitt avholdt quiz under myndig og humoristisk ledelse
av Tønnes Ore. Premieringen av de som er flittige til å stille på møtene og skrive
sitt navn i protokollen er videreført.
Årets sommermøte var igjen på Arcus hvor vin var temaet denne gangen.
Fellesreisen gikk til den nasjonale utstillingen i Bergen i oktober.
OFK mottok i 2011 gave til klubbens falsifikatsamling. Videre fikk vi en
testamentarisk gave fra Danmark med norske enringstempler. Deler av denne
samlingen var utstilt under Filos 2011.
2011 medførte også et betydelig underskudd i klubbens regnskap og skyldes
kostnadene knyttet til utstillingen, trykking av jubileumsboken og særlig
jubileumsmiddagen. Underskuddet var imidlertid vesentlig lavere enn budsjettert.
Det er igjen hyggelig å konstatere at vi mottar et pent økonomisk tilskudd, basert
på de av medlemmene som har tilgodesett klubben med Grasrotandelen. Vi
oppfordrer enda flere til å gjøre det samme. Videre håper vi at våre medlemmer
støtter klubben ved selv å kjøpe samt å markedsføre våre litteraturutgivelser og
salgsprodukter.
En spesiell takk går til de av våre medlemmer som har hjulpet til ved de ulike
arrangementer i klubbens regi i løpet av jubileumsåret. Dette inkluderer Posten
Norge AS ved Frimerketjenesten samt våre tre lønnede funksjonærer.

Medlemstallet
Pr. 31.desember 2011 hadde klubben 495 medlemmer, hvorav 126 uten
forbundskontingent. I 2011 har klubben fått 17 nye medlemmer, mens 18 har gått
bort, utmeldt eller blitt strøket. Dette gir en nedgang på 2 medlemmer.
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Vi hedrer minnet etter:
Einar Gjærum
Æresmedlemmer:
Astri Nielsen, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen, Erling Dehli, Kjell Åge
Johansen, Knut Fr. Knutzen, Per Wibe Due og Olga Ellis.
Innbudte medlemmer:
Halvor Fasting, Anders Renolen, Dag Mejdell, Enzo Finger, Kjetil Lorentzen,
Arnfinn Skåle og Sverre Morken.
Møtevirksomheten:
Det har vært avholdt 18 hovedmøter, medregnet Generalforsamling, sommer- og
jubileumsmiddag. Hovedposten har vært:
Møte nr.
2366

17/1

”Auksjonsåret 2010” v/ Ørn Grahm

2367

31/1

”OFKs byttekontroll 1940-1946” v/ Bjørn Muggerud

2368

14/2

”Bærum rundt på postkort” v/Bjørn Eirik Rasmussen

2369

28/2

”Sveits- med verdens vakreste frimerker allerede på 1840-tallet”
v/ Jens Chr. Magnus

2370

14/3

”Er det mulig å drive frimerkeklubb på Sørvest-landet?”
v/ Carl Arthur Tønnessen

2371

28/3

”Generalforsamling”

2372

11/4

”OFK jubilerer” Innlegg v/ Thomas J. Blehr og
Kjell Åge Johansen

2373

09/4

”En generalsamlers album” v/ Erik Strømsøe

2374

23/5

”Ulike samleområder innen Krigs- og feltpost”
v/ Bjørn Muggerud

2375

06/6

”Sommermøte på Arcus”
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2376

05/9

”Norgeskatalogen 2012 og den nye Norgeskatalogen Postal ”
v/ medlemmer av katalogkomiteen.

2377

19/9

”Hvordan og hvorfor samle posthorn antikva utgavene?”
v/ Åge Brudeseth

2378

03/10 ”Fiume” v/ Tønnes Ore

2379

17/10 ”US Coils fra 1981.. og utover..” v/ Frank Gilberg

2380

31/10 ”Kappløpet om Sydpolen” v/ Knut Arveng

2381

14/11 ”Et filatelistisk streiftog i den olympiske verden”
v/ Fredrik Schreuder

2382

28/11 ”Frimerkeprogrammet 2012” v/ Halvor Fasting

2383 11/12 ” Jubileumsmiddag”

Styret
har i perioden hatt følgende sammensetning:
Formann

Bjørn Muggerud

(2011)

Viseformann

Bjørn Eirik Rasmussen

(2010/11)

Styremedlem

Thore Habberstad

(2010/11)

Styremedlem

Øistein Haugen

(2011/12)

Styremedlem

Bjørn Schøyen

(2011/12)

Varamenn

Tore Berg

(2011)

Marit Elind

(2011)

Knut Fr. Knutzen

(2011)

Det har vært avholdt 10 styremøter.
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Klubbens Råd
Gunnar Melbøe, formann

(2011/12)

Georg Størmer, viseformann

(2010/11)

Arne Thune-Larsen

(2010/11)

Tønnes Ore

(2011)

Odd Frømyhr

(2011/12)

Varamenn;
Per Erik Knudsen

(2010/11)

Egil Kiserud

(2011/12)

Valgkomite
Erik Olafsen, Tryggve Johansen og Øyvind Refsnes

Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret:
Komité for Norgeskatalogen 2011:
Peer-Christian Ånensen (formann), Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen
Auksjons/klubbaftenutvalg:
Kjell Åge Johansen (formann), Øistein Haugen og Thore Habberstad
Bibliotekutvalg:
Kjell Åge Johansen (formann), Carl Nyland, Bjørn Muggerud og
Tryggve Johansen
Bytteleder:
Kjell Tore Mørck
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Festkomité og Ordenskollegium for ”Den Glade Gauk”:
Bjørn Eirik Rasmussen (formann) og Arne Thune-Larsen

Ordenskollegiet for ”Det Gyldne posthorn” samt Komité for Bestyrelsen av
”Anderssen-Dethloff-medaljen”:
Bjørn Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen og Øistein Haugen
Arne Thune-Larsen, Georg Størmer og Gunnar Melbøe
Redaksjonskomite for OFK ”INFO”
Bjørn Schøyen
Det er ansatt følgende funksjonærer:
Tore Frøvig, kasserer
Thore Habberstad, sekretær
Kjell Åge Johansen, bibliotekar.
Auksjons- og klubbaftenutvalget.
Det ble avholdt 17 auksjoner i 2011, 10 i første halvår og 7 i siste halvår.
Det skulle ha vært 8 auksjoner i 2. halvår, men en ble avlyst p.g.a. få
objekter. Antall objekter pr. auksjon har variert mellom 106 og 180.
Objekttilgangen er fortsatt redusert i forhold til tidligere år, men med
noen få faste innleverere har vi klart å opprettholde aktiviteten.
Auksjonslistene og resultatlistene legges ut på klubbens hjemmeside.
Auksjonene er nå åpne for alle, men ”fremmede” budgivere er
forsvinnende lite.
Bibliotekutvalget.
Oversikt over Bibliotekets virksomhet 2011
2011
35
124

Åpningsdager
Besøk
10

(2010)
(37)
(131)

Utlån (enheter)
Innkomne bøker/monografier
Innkomne tidsskrifthefter

231
250
285

(197)
(302)
(588)

I tillegg til en mengde auksjonskataloger som ikke føres i
tilvektsprotokollen, med unntak av spesialauksjoner.
Biblioteket har mottatt gaver fra følgende:
Svein H. Andreassen, Tore Berg, Eivind N. Dahle, Kjell Germeten AS,
Kjell Åge Johansen, Tryggve Johansen, Knut Fr. Knutzen, Odd Arve
Kvinnesland, Eivind Lund, Arvid Løhre, Bjørn Muggerud, Finn Nordrum,
Erik Olafsen, Øyvind Refsnes, Rolf Slette, Tove Slette, Hallvard Slettebø,
Georg Størmer, Ivar Sundsbø, Georg Størmer, A.T. Svendsen, Arne
Thune-Larsen, Carl Arthur Tønnessen, Peer-Christian Ånensen
Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for
bibliotekets utvikling og informasjon for klubbens medlemmer. En av
giverne har ryddet i sitt eget bibliotek og donert en meget stor del av dette
til oss.
Forfatteren av klubbens jubileumsbok har funnet mye av historiene i vårt
rikholdige bibliotek. Katalogkomiteen har også i år hatt stor nytte av
biblioteket.
Bibliotekaren har videreført arbeidet med å legge inn bibliotekets
beholdning på data og en oversikt over monografier pr. land og generelle
monografier er lagt ut på klubbens hjemmeside sammen med en ganske
fyldig oversikt over tidsskriftene i biblioteket.

Katalogkomitéen
Norgeskatalogen 2012, den 64. utgave, kom i salg 5. september og ble presentert
på klubbmøtet samme dag. Årets spesialartikkel var om Postjubileum 1947 med
Peer-Christian Ånensen som forfatter. Med sine mange valører og store opplag
innbyr utgaven den interesserte samler til jakt på f.eks. uvanlige portosatser eller
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varianter. Oversikten over alle trykningsdatoene på ståltrykkmerkene trykt hos
Norges Banks Seddeltrykkeri i årene 1962 - 2000, som stod for første gang i
Norgeskatalogen 2008, er inkludert i årets katalog i revidert versjon. Siden
forrige presentasjon har man fått bekreftet nærmere 200 nye trykningsdatoer på
samlerhender.
De ulike stempeloversiktene, som med ujevne mellomrom har blitt inntatt i
Norgeskatalogen, har nå blitt samlet i en egen katalog og vil fremtidig bli
tilgjengelig denne vei.
I jubileumsåret utga klubben for første gang Norgeskatalogen Postal. Katalogen
ble meget godt mottatt av samlerne og er nå utsolgt fra forlaget. Norgeskatalogen
Postal er planlagt utgitt med 3-5 års mellomrom. I denne katalogen har man
samlet ulike stempeloversikter som opp igjennom tidene har stått i
Norgeskatalogen. I tillegg til de rene oversiktene over de ulike
stemplene/etikettene mv., gis også en innføring i emnet. Stempeloversiktene
omfatter: Prefrimstempler, Enringsstempler på nr. 1, 4, 8, 14 og røde merker fra
utgavene 1872/93, 3-rings nummerstempler på Skillingsmerker,
Toringsstemplene 1880 - 1931, 3-rings nummerstemplene brukt etter 1883,
Kronet Posthornstemper, Post i Butikk. For å lette identifisering av ikke
fullstendige stempelavtrykk, har vi utarbeidet et baklengsregister, I tillegg ble
inkludert Brevregister 1855. 1909, Portotakster 1877 - 2011, Portostempler 1877 2011, samt oversikter over diverse postale blanketter og etiketter.
Norgeskatalogen Postal ble utarbeidet av en redaksjonskomité bestående av PeerChristian Ånensen og Bjørn Muggerud.
Komiteen for ”Anderssen-Dethloff-Medaljen”
Komiteen har avholdt ett møte i 2011 og besluttet å tildele ”Anderssen-Dethloff
medaljen”
til følgende: Ivar J. Sundsbø, Erik Lørdahl og Leif Erik Loe.

De får alle medaljen ”For fremragende ytelser på filateliens område”.
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JUBILANTER
Følgende har vært medlem i 50 år:
Sven Bølum,, Knut Fr. Knutzen, Finn-Martin Myhre, Georg Størmer,
Arne Thune-Larsen, Elisabeth Tirkkonen og Christian Winther- Sørensen
Følgende har vært medlem i 25 år:
Trond Bagstevold

Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen 2012
Styret
Formann for 1 år (2012)
Bjørn Muggerud
2 styremedlem for 2 år (2012/2013):
Bjørn Eirik Rasmussen, Thore Habberstad
3 varamedlemmer for 1år (2012):
Marit Elind, Tore Berg og Jan Henrik Fjære
Klubbens Råd
3 medlemmer til Rådet for 2 år (2012/13)
Georg Størmer
Arne Thune-Larsen
Tønnes Ore
1 varamedlem til Rådet for 2 år (2012/13)
Per Erik Knudsen
Valgkomiteen har bestått av: Erik Olafsen, Tryggve Johansen og Øyvind Refsnes
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Skål for de 125 år!

Den 11.11. kl.11 gikk følgende
invitasjon til OFKs 508 medlemmer:
“Du er invitert til jubileumsmiddag
på Grand Hotell søndag 11.12. kl.
17.00. Denne helposten er utgitt i dag
ifm. At OFK feirer sine første 125 år.
Vi
feirer
klubben
på
selve
jubileumsdagen”
Dette var det vanskelig å si nei til. Her skulle det jubileres og festes i selveste
Rococcosalen der store OFK jubileer hadde funnet sted også i tidligere tider.

Jubileumsmiddagen hadde eget stempel og
“postkontor”

Etter å ha gått i seg selv og
reflektert over egen alder og
leveutsikter, var det ikke til å
undres over at hele 140 feststemte
jubilanter hadde funnet fram
finstasen for å være tilstede ved
denne store festfilatelistiske
begivenheten. Riktignok med litt
mindre kjole og hvitt enn for 100
år siden, men like fullt pyntet og
stilig.

Og denne gang var kvinnene like velkomne som herrene, i sine svaiende kjoler
som etter hvert skulle vise seg å ta seg svært så godt ut på dansegulvet. Men først
skulle det skåles. Her var det to proklamerte muligheter. Enten kunne man velge
hurtig-varianten og starte skålingen en halv time i forkant; eller man fant det
formålstjenlig å starte minglingen og skålingen med påtår en hel time i forveien
før festen startet.
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Klokken fem slapp alle inn i
Rococcosalen og klubbens formann,
Bjørn Muggerud, kunne ønske
velkommen. Dermed var vi i gang.
Menyen var også denne gang trykt og
utgitt i form av en helsak fra Posten,
stemplet 11.12.11 med OFKs
særstempel i anledning jubileet.
Gravet ishavsrøye og rilette på røkt sild med mikrogrønt og rugbrød var mer enn
tilstrekkelig til å sette spyttkjertlene i gang. Med en tørr Riesling fra en av EUs
ledende nasjoner som i sødme var behagelig avstemt mot de smakfulle marine
organismer.
Konversasjonen rundt bordene var fritt for dødpunkter,
og servitørene sørget for at glassene aldri var tomme.
Ettersom måltidet skred frem, var det få som hadde noe
usnakket. Alle hadde mer enn nok med å holde
bordkavaleren eller kavalerinnen i ånde. I det hele tatt
var det lite som ble forstått av det som ble sagt og skålt
for ved de andre bordene. Denne aftenen var det
reinsdyrfilet fra Varanger som hadde utkonkurrert
andebrystet, som ifølge jubileumsboken var hovedretten
på jubileumsmenyen hundre år tidligere.

Toastmaster Arne Thune-Larsen
bandt det hele sammen

Med en krydret rødvin fra det
portusiske høilandet ble stemningen
etter hvert magisk og i alle fall salig.
Som under OFKs tur til Lisboa høsten
2010. Etter hvert ble det mer enn
betimelig å løse opp stemningen med
litt allsang hentet ut av Dronning
Filatelias sanghefte. Skål for de 125 år!
Filateli – filtulleri, filateli, fy – fy!
Dermed var tiden kommet til de
tradisjonelle
utnevnelser
og
utmerkelser.
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Først var det Olga Ellis som ble utnevnt
til nytt æresmedlem, den 28de i
klubbens
historie.
En
nærmere
presentasjon av hennes meritter – og
ikke minst hennes virke som
filatelistisk skribent og ambassadør for
norsk filateli i England, skulle være
unødvendig.

Klubben mottok en rekke gaver og
gratulasjoner. Her ved Halvor Fasting
og Posten Norge

Deretter ble gravør og frimerkekunstner Sverre Morken opptatt som innbudt
medlem, før turen var kommet til Andersen-Dethloff medaljen – den kanskje
høyeste utmerkelse i norsk filateli, innstiftet av klubbens to fremragende forskere
og medlemmer Justus Anderssen og Henrik Dethloff i 1942.
Medaljen ble denne gang tildelt Ivar Sundsbø, mangeårig medlem og eksponent
for norsk filateli i inn- og utland, ikke minst som dommer ved internasjonale
frimerkeutstillinger, Erik Lørdahl, krigspost-samler og skribent med flere
bokutgivelser over temaet, og Leif Erik Loe for sitt forskningsarbeid og studier av
norske posthornmerker (NK 25 III og NK 53 II).

Stor applaus og stor ære, før gjestene
høflig ble bedt om å konsentrere seg om
dessertskålene
der
champagnemousseen, skogsbærkompotten og
champagnesorbeten var i ferd med å
fordunste. Det ultimate måltid var nær
ved å ta slutt.

Tidligere formann og æresmedlem Per
Wibe Due takket for maten

Mens det i løpet av de første 25 årene i Kristiania filatelistklubbs historie var
vanlig at gjestene gikk i prosesjon til festlokalet, ble det denne gang mer naturlig
å samle opp restene fra måltidet til en felles prosesjon inn i kongesalen hvor
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avec’en allerede sto på flygelet og ventet. Nå ble det om å gjøre å finne igjen
partneren eller bordkavaleren. Kveldens D. J. viste seg allerede å være overmoden
for oppgaven med å kalle festdeltagerne til polynaise. Jeg kommer aldri til å slutte
å forundre meg over hva som finns av bortgjemt dannelse i en filatelistkropp når
det bys opp til polynaise. Trinnene og vendingene som fru Svae lærte oss den
gang vi var små, synes aldri å viskes ut.
Polynaise er team-work på sitt beste; den
fjerner tankene fra skillingsutgaver og 20
millimeter for et stakket stund og forener
festglade mennesker i en felles
forventning om å lykkes. Kan det bli
bedre! Dermed var grunnlaget lagt for
den klassiske dans.
At danseløvene med dine dekorasjoner (sølvløver) på brystet foretrakk Tom
Jones og Bing Crosby fremfor Abba og Queens denne kvelden må ses i lys av
både årstid, alder og stemning blant deltagerne.
Som seg hør og bør ble det også utgitt en egen jubileumsbok i forbindelse med
jubileet. ”Hipp hipp hurra for Dronning Filatelia! Kristiania/Oslo Filatelistklubb
gjennom 125 år” med Øyvind Refsnes som forfatter. Her trekkes de store linjene i
OFKs historie fram, rikholdig illustrert med festfilatelistiske fotografier og ikke
minst festmenyer fra de første 125 år. Som forfatteren ganske riktig påpeker er
historien om Kristiania og senere Oslo Filatelist Klubb på mange måter historien
om filateliens utvikling i Norge, de mange oppturer og få nedturer fram til der
klubben står i dag.
Vi lar forman Muggerud avslutte denne epikrisen i OFKs minnebok: ”De fablet
vel knapt om storfeiring i år 2011 de tretten som samlet seg på bakrommet hos
frimerkehandler Fischer i Kristiania i år 1886, da Kristiania filatelistklubb ble
stiftet. Det fikk vi være med på. Nå får vi som kan feire vårt 125-års jubileum.”
Storfeiring ble det. De fleste strakk seg langt utover sengetid denne
søndagskvelden, men det var verdt det.
Trond
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Noen bilder fra Jubileumsmiddagen
.

Foto Odd Eidet Frømyhr

F
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På OFKs jubileumsmiddag ble det gjort ære på flere
av klubbens medlemmer.
Olga Ellis ble utnevnt til nytt æresmedlem:
Hun har i mange år vært en fremragende ambassadør
for norsk filateli i England, gjennom Scandinavian
Philatelic Society. I medlemsbladet ”Scandinavian
Contact”, har hun skrevet utallige artikler gjennom
mange år. Hun har vært en foregangsfigur innen nye
posthistoriske områder og har stilt ut sine samlinger
både i Norge og internasjonal.
Til tross for sin respektable alder er hun still going strong, og er bokaktuell i 2011
med ”Norway - Parcel Post To 1945”. Hun har vært medlem i OFK siden 1980, og i
OFK-INFO har hun skrevet flere artikkelserier og har vært en god støttespiller både
for Norgeskatalogkomiteen og klubben.
Olga Ellis var ikke til stede på festen, men har fått diplom tilsendt som bevis på
æresmedlemskapet.
Æresmedlemmer kan utnevnes for særlige fortjenester av Oslo Filatelistklubb eller for
særlig store fortjenester av filatelien. Klubbens første æresmedlem ble utnevnt først i
1936 og var Justus Anderssen. Senere er det blitt flere og til sammen er 27
medlemmer av klubben gitt denne æren. Før denne utnevnelsen hadde klubben
følgende 7 æresmedlemmer.
Innbudte medlemmer kan opptas for fortjenester av Oslo Filatelistklubb.
Sverre Morken ble opptatt som nytt innbudt medlem:
Han har yrkesmessig tilknytning til vår hobby, men er også
en som er aktiv i det filatelistiske miljøet og var allerede
betalende medlem av OFK. Vi samlere er ekstra glade når
det utgis merker som er gravert da denne kunstformen i
disse sparetider unektelig synes å være på vei ut. Sverre var
til stede på middagen og mottok sin velfortjente applaus for
utnevnelsen.
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Anderssen-Dethloff medaljen vurderes som Norges
fremste filatelistiske utmerkelse og den ble innstiftet i
1942 til minne om klubbens 2 fremragende forskere og
medlemmer, Justus Anderssen og Henrik Dethloff.
”Medaljen kan tildeles såvel norske som utenlandske
filatelister, og skal være en belønning for fremragende
ytelser på filateliens område.” Siden medaljen ble
innstiftet for 69 år siden er den kun utdelt til 26
personer. På jubileumsmiddagen ble tre nye tildelinger
foretatt.
Ivar Sundsbø er en av de nordmenn som er best kjent i utlandet i det filatelistiske
miljøet. Han er en av landets fremste filatelister og er en kjent internasjonal dommer.
Han har høstet heder og ære for sine utstillingssamlinger som spenner fra
hjemstedssamling, luftpost, tradisjonell og posthistorie.
Ivar har vært svært aktiv i styre og
stell av norsk filateli. Han var i
mange
år
formann
i
Frimerkeringen Posthorn, Norsk
Posthistorisk Selskap og formann i
Ekspertutvalget
i
Norsk
Filatelistforbund. Han er medlem
av
FIP’s
kommisjon
for
bekjempelse av forfalskninger.
Han har skrevet boken ”Norske Brev før 1855”, som er et foregangsarbeid innen
norsk posthistorie.
Erik Lørdahl er en som er mer kjent utenfor landet enn i Norge, kanskje fordi vi
snakker om et spesialområde som ikke utelukkende er knyttet til Norge. Det er snakk
om konsentrasjonsleirpost, noe som er et stort samleområde ute i verden, ikke minst i
USA. Boken ”KZ Mail” utkom i 2000. Senere er det kommet flere tillegg, også på
CD. Dette er blitt standardverket som brukes internasjonalt på auksjoner, og som
annen referanse innen dette område. Han har og skrevet en lang rekke artikler i
utenlandske spesialtidsskrift.

28

Erik har etter dette også utgitt og vært
med på å utgi intet mindre enn 6
ytterligere bøker innen norsktilknyttede
områder innen Krigs- og Feltposten og
alt er innen upløyd mark. Mest kjent er
oversiktene over tyske feltpostnumre
benyttet i Norge.
I tillegg til egne bokutgivelser har han og vært behjelpelig med å tilrettelegge en lang
rekke andre bøker og har i mange år vært aktiv i styre og stell i Krigs- og
Feltpostforeningen hvor han er redaktør av medlemsbladet.

Leif Erik Loe fikk med Norgesgruppens bøker om NK25III interessen for å gå
virkelig i dybden. Som den kapasiteten han er ble han bedt om å delta i
Filatelistforbundets håndbokkomite i 1985. 20mm utgaven er hans hjertebarn.
Spesielt bør nevnes hans innsats på
NK53V der han klarte å rekonstruere
trykkarkene. De siste 25 år har Leif Erik
vært en meget dyktig og produktiv
håndbokskribent innenfor 20mm utgaven.
I den senere tid har Leif Erik studert
NK53II og har ansvaret for å skrive
kapitlet om denne utfordrende platen til
det som skal bli "Centraltrykkeriets
produksjon bind IIIb."

Ivar Sundsbø og Erik Lørdahl var til stede på jubileumsfesten mens Leif Erik Loe ble
tildelt medaljen ved en senere anledning.
BM
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OFK’s reise 2012
Årets fellesreise går til Hamburg 28-30
september.
I disse dagene arrangeres en regional
utstilling (Rang 3), Nordposta 2012 i
Hamburg.
OFK er invitert til denne utstillingen med
noen samlinger fra Norge og det er lagt opp
til et ganske omfattende program for oss.
På fredag 28. blir det en utflukt til det velkjente Leuchtturm albumforlaget hvor vi
vil få en omvisning samt noe å bite i. Etterpå er det tilbake til Hamburg og
utstillingen som åpner kl 14:00. På kvelden fredag er vi invitert til en
utstillingsmottakelse ved havnen. Det kan bli ytterligere utfluktstilbud lørdag og
søndag,
men
det
kommer
vi
eventuelt
tilbake
til.
OFK bestiller som vanlig hotellrom som blir subsidiert og utfluktene fredag
koster ingen ting for våre deltakere. Deltakerne ordner seg selv med reise til og
fra Hamburg. For å få med seg utflukten til Leuchtturm lønner det seg
antakeligvis å være framme i Hamburg allerede torsdag kveld.
Påmeldingsfrist og ytterligere detaljer
kommer i Info nr 2/2011. Foreløpig
oppfordrer vi til å merke av datoen og de
som allerede har bestemt seg for å være med
kan
allerede
nå
betille
reise.
Dersom det er noen som har en samling de
ønsker å vise frem for det tyske publikum, er
det bare å gi beskjed til noen i styret så skal
vi
få
videreformidlet
dette
til
utstillingskomiteen.
Utstillingen har en egen hjemmeside hvor man etter hvert vil finne mer om denne.
http://arge-hbsv.jimdo.com/nordposta-hamburg-2012/
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Klubbkonkurranse 2013.
Styret har bestemt at klubben skal arrangere
klubbkonkurranse i februar/mars 2013, nøyaktig
dato kommer senere.
Det blir en uhøytidelig, ujuryert konkurranse.
Har du hatt lyst til å stille ut, men synes at
reglement og krav i en vanlig juryert konkurranse
ikke passer? Nå har du sjansen, i denne
klubbkonkurransen er det medlemmene som er
tilstede på møtet som ved stemmegivning avgjør
hvilket eksponat som vinner.
Vi inviterer/oppfordrer medlemmene til å lage et enrammes eksponat.
Du kan starte med noe helt nytt,
noe du ikke har montert før, men
som ligger i esker eller står i
innstikksbøker. Hva med et
motiveksponat, poststempler fra
din del av byen, postkort fra "din
gate", Norvegiana eller kanskje
frimerker
utgitt
i
1913,
mulighetene er mange.
Du kan stille ut maksimum 16 ark, dvs en ramme og minimum fire A4 ark, arkene
kan ikke ha vært vist eller deltatt i en konkurranse tidligere.
Vi kommer tilbake med fler opplysninger om konkurransen på møtene, første
gang på møtet 13. mars.
Styret
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En herlig kavalkade
Omtale av jubileumsboka: ”Hipp hipp
hurra
for
Dronning
Filatelia.
Kristiania/Oslo Filatelistklubb gjennom
125 år”.
Øyvind Refsnes har igjen gjort
filatelihistorie til en herlig, morsom og
interessant kavalkade over en hobby, som
i utgangspunktet kan være svært så tørr
og lite spennende. Den er laget over
samme lest som boka til Norsk
Filatelistforbunds 75-årsjubileum: ”-Vil
du være med hjem å se på frimerkene
mine?”. Og i likhet med Forbundets bok,
ble OFK’s jubileumsbok gitt ut gratis til
alle medlemmene.
Boka er inndelt i fem kapitler som tar for seg hvert sitt 25-år, der forfatteren slipper
seg løs i velformulerte beskrivelser av den organiserte filateliens kuriøse samfunn i
hovedstaden. Eller som formannen i jubileumsåret, Bjørn Muggerud, sier i sitt forord:
” – en oversikt over de store linjer gjennom 125 år hvor forfatteren har satt fokus på
noen utvalgte hovedpunkter med sitt skjeve blikk.”
Det hadde ikke vært en jubileumsbok hvis den ikke også opererte med nøyaktige
oversikter over tillitsvalgte, publikasjoner og tildelinger av klubbens orden, ”Det
Gyldne Posthorn”. Det må ha vært litt av en jobb bare det. I følge det nevnte forordet
har det vært flere uspesifiserte bidragsytere.
Kjell Åge Johansen har skrevet et kapitel om ”Vårt fantastiske bibliotek”, og det er
ganske riktig et fantastisk bibliotek.
I følge forfatterens innledning er illustrasjonene hentet fra klubbens første tiår, og han
hevder at de er langt morsommere enn de som finnes fra nyere år, som stort sett er
grå, uskarpe avstandsfotos av spisende medlemmer, og lagerlokaler med rammer.
Dette merket ikke jeg noe til, for avisutklipp, objekter og dokumenter krydrer teksten
på en fargerik og interessant måte. Og det finnes også bra fotografier fra flere av de
senere 25-år.
Et amerikansk ordtak sier noe sånt som at man ikke skal kikke en hest du får gratis i
munnen, med andre ord at man ikke skal være for kritisk til en gave. Så jeg tror jeg
slutter her, før jeg begynner å peke på litt overtydelighet noen ganger fra forfatteren,
eller litt åpenbart hastverk i forbindelse med layout. I stedet sier jeg: les, lær og la deg
more!
Arvid Løhre
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Filos 2011 11-13/11
En av aktivitetene OFK hadde på programmet i klubbens jubileumsår var å
avholde en regional utstilling. Filos 2011 ble dermed arrangert i Håndverkeren
11-13 november.
Dugnad
Vi overtok lokalet i Håndverkeren torsdag 10/11
rundt kl. 17. Ett 20-talls OFK’ere var møtt opp og
bidro utover kvelden til å montere de drøyt 150
rammeflatene, samt sette opp stands til klubben,
Posten, handlere etc. Deretter ble samlinger montert.
En del av utstillerne stilte selv opp og hang opp sine
eksponater. De resterende ble montert av
dugnadsgjengen.
En meget bra dugnadsinnsats på torsdag kveld, samt fredag morgen fra kl 8 til
rundt 10.30, gjorde at vi var klare til å ta i mot publikum på fredag 11/11-11 kl.
11.11.
Tilsvarende god innsats ble vist på søndag da vi etter at utstillingen stengte kl 15
demonterte det hele på noen få timer.
Takk til alle som bidro med formidabel innsats.
Åpning og frimerkeutgivelser
Årets julefrimerker og 50 kroner
posthorn ble utgitt 11/11, og køen
utenfor utstillingslokalet var lang ved
åpningen. Noen estimerte 60-70 stk i
køen utenfor. Innenfor gikk de fleste
rett til Posten’s stand og stilte seg i kø
for å kjøpe de nye frimerkeproduktene
fra Posten.
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Spesielt stempelet med 11/11-11 og
kl. 11.11 måtte en jo bare ha med seg.
Det ble kun brukt frem til kl 12.
Det virket som om de fleste tok turen
rundt på selve utstillingen etterpå, og
handlerne kunne rapportere om flere
nye navn i sine kundearkiver.
OFK
fikk
også
seks
nye
medlemssøknader i løpet av helgen.

Stands
I tillegg til Posten Norge hadde også
Deutsche Post AG, Kieler Philatelistenverein, Norske Postkortsamlere, Norsk
Filatelistforbund og syv handlere
stands.

Det virket som om de fleste var
fornøyd
med
besøket
på
utstillingen og omsettingen. Og for
samleren som brukte litt tid i
kasser og album var det absolutt
mulighet til å sikre seg noen nye
objekter til egen samling.
Barnestand
OFK hadde to stands; en for klubben og en stand for barn. På sistnevnte ble det
delt ut frimerkeklipp, løse merker, penal fra Posten, kataloger mm. Øyvin Oliver
hadde tatt med seg tryllesaker og vakte begeistring med sine mange
tryllekunstner.
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Endel barn og juniorer var innom,
men det kunne vært flere. De som
kom fikk med seg fine porsjoner med
merker, klipp og utstyr. Det var såpass
interessant at flere voksne samlere
også var innom stand’en og ønsket
seg både det ene og andre... Spesielt
var penalet fra Posten populært hos
flere som er langt over skolealder...

Utstillingssamlingene
Det var stor variasjon i i de utstilte samlinger; både i form av land, tema og grad
av dybdykk innenfor de enkelte tema. På lørdagens premieutdeling viste det seg at
det var klubbens egen Georg Størmer som fikk høyest poengsum (88 poeng) og
vermeil for sin samling klassisk Norge 1855-68.
I tillegg til samlingene i utstillingsklassene ble også følgende vist frem;



Posten viste frem utkast og fargeprøver av polarmerkene det var planlagt
å utgi i 1940. Det ble også vist frem utkast og fargeprøver av Amundsenmerkene fra 1961.
OFK viste frem utdrag av flere samlinger; falsifikater- og
nytrykksamlingen, samlingen med norske 4-blokker og fra en samling
enringsstempler som klubben fikk donert i 2011.

Bjørn Eirik
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Flere bilder fra Filos 2011

Foto Odd Eidet Frømyhr
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Resultater Filos 2011
Vermeilmedalje

Jan B. Andreassen, Hallingskarvet
Filatelistklubb, Posthistorie
74 p “Poststedene i Numedal “
+Norsk Posthistorisk Selskaps
ærespris

Georg Størmer, OFK,
Tradisjonell filateli
88 p “Norway 1855-68 - The
history of the first issues” +Norsk
Filatelistforbunds ærespris

Rolf J. Scharning, OFK,
Posthistorie
74 p “The Flying Coffins of WW II”
+Ærespris fra Deutsche Post AG

Ivar Sundsbø, OFK Luftpost
84 p “Interrupted air mail Combination of air and surface
transport of mail”
+ Oslo Filatelistklubbs ærespris

Terje Karterud, Nordenfjeldske
Filatelistforening, Posthistorie
73 p “Ytre Follo”

Geir Lunde, Karmøy Filatelistklubb
Posthistorie
81 p “Et lite poststed på Vest
Karmøy”
+Ærespris fra Posten Norge

Ivar Håkonsen, Drammens
Filatelist-Klub, Postkort
72 p “Fra luftballong til jetfly – 50
år i luften over Norge “
+Kristiansand Filatelistklubbs
ærespris

Finn Aune, OFK, Trad. filateli
78 p “Norway 1905-1945 “
+Sentrum Filatelistklubbs ærespris
Hans Peter Sandberg, Stavanger
Filatelistklubb, Posthistorie
76 p “Danmark rundt med
stjernestempler”
+ Nut og Finn Aunes ærespris

Stor sølvmedalje

Marit Elind, OFK, Postkort
75 p “Postkort laget av kunstneren
Gondro Elind”
+Ærespris fra Engers Frimerker

Jon Klemetsen, Bergens FilatelistKlub, Trad.filateli
68 p “Italia under Vittorio
Emanuele III “

Marit Elind, OFK, Motiv
75 p “En juletrekakeoppskrift “
+Thor Falkensteins ærespris

Marit Elind, OFK, Motiv
67 p “Vårblomster i Sør-Norge”

Yngve H. Lundblad, Troms
Filatelistklubb, Posthistorie
68 p “Bornholm “
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Egil Kiserud, OFK, Postkort
67 p “Fra Svangstrand til Kongens
utsikt “

62 p “Valdresbanen “
Oddvar Jan Melsæter, Aalesund
Filatelistklubb, Postkort
62 p “En reise i Tyskland”

Ragnvald C. Knudsen,
Nordenfjeldske Filatelistforening,
Posthistorie
66 p “Norsk posthistorie 1780-1875 “

Ingolf Kapelrud, Stavanger
Filatelist-Klub, Astrofilateli
62 p “Fuglesang i rommet”

Odd Arve Kvinnesland, Farsund
Filatelist-Forening , Trad. filateli
65 p “Marienwerder – Milanoutg.”

Øivind Bøhn, Sandefjord
Filatelistklubb, Luftpost
60 p “Polske airgraph under 2.
Verdenskrig”

Håkon Edvardsen, OFK, Åpen kl.
65 p “Med fulle seil”
Drammen Filatelist-Klubs ærespris

Egil Kiserud, OFK, Åpen klasse
60 p “ D/S "Fæmund II" på
Femunden”

Per Brønstad, Norvegiana
Brevklubb, litteratur
65 p “Norvegiana-nytt, årgang 2010”

Forsølvet bronsemedalje
74 Ingolf Kapelrud, Stavanger
Filatelist-Klub, Astrofilateli
58 p “Northern Light Rockets in
Norway and Sweden”

Sølvmedalje
Jon Klemetsen, Bergens FilatelistKlub, Trad. filateli
63 p “Tsjekkoslovakia 1945-53”

Ole-Fredrik Olsen, Sandefjord
Filatelistklubb, Posthistorie
55 p "Via Siberia" - Trans-Siberian
Railway

Ingolf Kapelrud, Stavanger
Filatelist-Klub, Motiv
63 p “Halley's Comet”

Trygve Naug, OFK, Trad..filateli
50 p “Folkerepublikken Kina”

Finn Nordrum, OFK, Luftpost
63 p “Norsk luftpost 1920-1950 “

Johnny Haugen, Lillehammer
Filatelistklubb, Åpen klasse
50 p “Fredag den 13de”

Håkon Edvardsen, OFK, Åpen kl.
63 p “Ytre Hvaler og Kosterhavets
nasjonalpark “

Bronsemedalje

Odd Arve Kvinnesland, Farsund
Filatelist-Forening, Posthistorie

Trygve Naug, OFK, Trad.filateli
37 p “Laos”
38

Mer om frimerkehandler Hubert Buckley
(Fortsettelse fra nr. 3/11)

Fra Arvid Løhre har vi mottatt følgende utfyllende kommentarer:
Hubert Buckley og familien hans finnes i folketellinga 1. desember 1900:
Adresse: Munkedamsveien 70,
Yrke: Frimærkehandler, Direktør Kemiker Gaardeier Grubeing. Ingeniør.
Født i Birmingham, nasjonalitet: England,
Merknad: Har været i Norge ca. 6 Aar. Har ikke Statsborgerbrev.
Han var gift, kona var: “Født i Norge af norske Forældre.” Barna står oppført som
1. gutt og 2. jenter. Ingen med navnet Buckley er funnet i Folketellinga 1910.
Jeg tror ikke han utvandret til USA, og den eneste jeg fant ved søk på Ellis Island
med navn Hubert Buckley var 22 år i 1909. Frimerkehandler HB var født i 1871,
og sønnen het Rolf Kennard.
Hvis man går til Oslo Byarkiv, så kan man se på de årlige folketellingene eller
adressebøkene, og trolig finne ut mer nøyaktig når han flyttet.

Hvem var frimerkehandler Juul i Kristiania?
Fra Tore G. Solheim har vi fått
kopi av denne annonsen fra
tidlig 1900-tall.
Har noen av klubbens
medlemmer kjennskap til Juuls
Kunst & Antikvitetsforetning
(som tydeligvis også drev med
frimerker!) ?
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DYNAMISKE SIDER
Du har kanskje ikke merket så mye til det, men det har faktisk endret seg
mye på nettsidene til OFK i det siste. Det mest synlige er kanskje at det
ikke er ”vanlige” html-endinger i filnavnet, men cfm. Kort fortalt betyr
dette at sidene er laget som Adobe ColdFusion-sider, som er et scriptspråk
for dynamiske websider. Mao så er sidene til OFK dynamiske. Og hva
betyr så det?

Å ha dynamiske websider
betyr at det er lagt til støtte for
bruk
av
databaser
i
utformingen av sidene, som
øker
funksjonaliteten
og
mulighetene
for
visning
markant.
Mest
”under
panseret” altså…. Samtidig
håper undertegnede at enkelte
funksjoner skal bli mer
brukervennlige i tillegg til at
det er laget en egen dedikert
side for ”Kontakt” hvor en kan
skrive inn navn, e-post, tema
og fylle på med tekst.
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Når en klikker på send-knappen går det automatisk en melding til OFK om
at noen ønsker kontakt med klubben. Tidligere var ikke dette mulig. OFK
håper dette tiltaket fører til at flere som aktiv bruker nettet vil finne det
enklere å kontakte oss.
I tillegg er det laget en database
som
inneholder
alle
kalenderoppføringer. På høyre side
vises de 14 siste oppføringer
(ganske likt som før), men ved å
bruke linken nede til høyre (”Klikk
for full visning”) vil du få opp
samtlige oppføringer som er lagt
inn i databasen. Denne databasen
vedlikeholdes
via
et
webgrensensnitt – i likhet med
andre databaser. Vedlikeholdet av
disse databasene skjer via en egen
Admin-del som krever at en logger
seg inn med brukernavn og
passord.
Videre er det lagt opp til en enklere måte å navigere på med tanke på
hovedlinkene på venstre side ved at det er laget såkalt ”flyout menu”. Dette
betyr at for eksempel under ”Tidligere møter” trenger du ikke å gå inn på
siden for å få oversikt over disse sidene, men at du kan velge år direkte.
Færre klikk og enklere oppsett.
Ellers er siden for ”Info” mest endret ved at det er lagt inn en søkemotor.
Denne søkemotoren gjør at en kan søke i samtlige artikler hva forfatter
og/eller årgang angår. Du kan også laste ned eller åpne denne oversikten
som pdf- eller excelfil. Men dersom du velger å åpne oversikten basert på
databasen, er det også enkelt å søke etter ord eller fraser i denne oversikten
via de innebygde søkemulighetene til den webleseren du bruker.
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På sikt vil det muligens komme tilsvarende muligheter for andre ting, for
eksempel litteraturoversikten for biblioteket. Her har selvsagt også du
mulighet til å komme med ønsker eller forslag til ting du ønsker skal være
med på hjemmesidene. Og som før, oppdager du feil eller har innspill er
undertegnede glad for alle forslag og merknader.
I tillegg til at sidene er gjort mer dynamiske er noen linker oppdatert. Dette
er i hovedsak de gamle linkene til forbundets hjemmesider, som endret seg
når forbundet fikk nye sider. Kommer du likevel over linker som ikke
fungerer, er det viktig med varsling til webmaster slik at dette kan bli rettet
opp.
OFK håper de nye sidene (som kanskje ikke ser så nye ut…) vil være et
skritt i riktig retning og et forbedret tilbud til OFKs medlemmer og at
spesielt personer som ønsker kontakt finner dette lettere.

Dag Røhjell, Web redaktør
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Dessverre oppstod det ombrekningsfeil da dette referatet ble trykket i OFK Info
3/11. Vi beklager dette, og referatet trykkes derfor på nytt i sin helhet.
Red.

.Referat møte nr. 2372
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 11. april kl 19.00. Ingen
opptagelser. Ingen anmeldelser. Formannen orienterte om at klubbens nye
sekretær Thore Habberstad hadde startet arbeidet med festkomite og valg av sted i
forbindelse med jubileumsfesten til høsten.
Han informerte om at styret hadde oppnevnt Øyvind Refsnes som medlem av
Valgkomiteen og fremmet styrets forslag på de 2 øvrige medlemmene: Tryggve
Johansen og Erik Olafsen.
De ble valgt ved akklamasjon. Quiz. Lynauksjon.
I anledning OFK sitt 125 årsjubileum bød kvelden på to innlegg fra klubbens
historie;

Thomas Johan Blehr: Fra OFKs Junioravdelings tidlige historie.
Minne fra 1928 da Blehr var 4 år gammel:
Han husket at hans mor fortalte ham fra en gang han var med henne til
tannlegen: Det lå det et brev på et bord på venterommet.” Det er et brev fra
Tyskland”, sa Thomas. “Gid”, sa en dame på venterommet, “Kan gutten lese?”
Nei, sa hans mor, men han kjenner igjen frimerket. Dette er et klart bevis på at
Blehr med rette kan regne seg som frimerkesamler fra han var 4 år. Han var så
heldig å ha en far som arbeidet i et eksportfirma. Hver dag, ved middagstid, satt
han forventningsfull og ventet på om faren hadde med seg frimerker fra det store
utland.
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Blehr fortalte så, med basis i to artikler han hadde skrevet i A-B posten (Organ
for Oslo filatelist-klub’s junioravdeling) i april 1945, om oppstarten av
junioravdelingen og dens aktiviteter.
Våren 1940 var han oppe hos
Morgenbladets “Grovtaggede” (journalistens pseudonym) og pratet frimerker.
Han nevnte at OFK hadde planer om å starte en junioravdeling. Så kom krigen og
han hørte ikke mer før på høsten da han kunne lese i Morgenpostens nystartede
frimerkespalte at OFK i nær framtid ville sette i gang en junioravdeling hvor de
unge kunne få råd, veiledning og skaffe seg merkemateriale.
7. desember 1940 kom følgende notis i Morgenpostens Frimerkespalte:
“O.F.K.s junioravdeling.
For et par dager siden fortalte vi at Oslo Filatelistklub hadde besluttet å sette i
gang en junioravdeling. Nu er dagen bestemt, og førstkommende mandag kl. 17
holder avdelingen sitt møte. Det er adgang for all interessert ungdom under 21 år.
Nu har det så lenge vært mast på å få i stand en slik av deling at vi håper
ungdommen vil fylle lokalene. Møtet holdes i klubbens lokaler i Humlegården, 5.
etasje (inng. gjennom restauranten). Alle opplysninger om kontingent og lignende
vil bli gitt på møtet.”
Merknad fra referenten: Kalenderen for 1940 viser da at første møte i
junioravdelingen ble avholdt mandag 9. desember 1940.
Blehr møtte opp og våget seg så vidt inn svingdørene i Humla hvor han ble møtt
av en liten mann som trakk han med seg inn i heisen. Møtelokalet lå i 5. etg. i
Lærerinnelagets hus. Det var møtt opp 5-6 gutter. Formannen, Harald Rising
holdt tale til juniorene. Mannen som fulgte Blehr opp til møtet het Odvar Johs.
Witzøe. Han var blitt oppnevnt som tillitsvalgt og gjorde en utrettelig innsats for
gruppen. Junioravdelingen møtte motstand og vansker som syntes uovervinnelige,
men på grunn av Witzøes tro på den, vant den fram. Noe av det første Witzøe
satte i gang med var en konkurranse i montering av frimerker. Oppgaven var å
montere den nye serien løvemerker i dyptrykk. Kvalitet og montering skulle telle.
Frimerkene skulle være hjørnestemplet for å være fine. . Blehr viste egen
montering som vant 1.-premien. Gjengitt i 3 Osloaviser.
Det ble ikke mange møtene i Humla, men ett av møtene husket Blehr spesielt.
Det kom en mann inn i møtelokalet, tok fram en tykk konvolutt med 2 skill 2, og
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hver gutt fikk et prakteksemplar med prima tagging og sentrering. For mange ble
dette det første skillingsmerket de kom til å eie.
Juniorene var ivrige i forhold til å skaffe seg bytteforbindelser i utlandet. De fikk
streng beskjed av OFK om at det var forbudt å avertere i utenlandske tidsskrifter
og å gjøre bruk av frankaturbytte. Blehr skaffet seg, i begynnelsen av krigen,
utenlandske frimerker ved å sende Internasjonale svarkuponger til nordiske
filateliavdelinger. Fikk blant annet tak i Islandske frimerker til
Verdensutstillingen i New York med overtrykk 1940. Han bestilte provisoriene
fra Færøyene, men fikk ikke svar før i 1946 om at de for lengst var utsolgt.
Mange år senere solgte han svarbrevet på Skanfil for 3000 kr (langt over utrop) –
langt mer enn han ville fått for provisoriene.
Medlemstallet økte i løpet av krigen
og avdelingen ble delt i en A-gruppe
for de som kunne frimerker, og en
B-gruppe for nybegynnere. Han
beklaget at han ikke hadde navnene
på de medlemmene som startet
Junioravdelingen.
Han
hadde
imidlertid navnene på de som var
med og laget A-B posten i 1945:
Redaktør: Ole-Henrik Lindegaard
Leder A-gruppen: Bjørn Isaksen, Vilhelm Heiberg og Fredrik Wisløff.
Leder B-gruppen: Pål Jensen, Håkon Aker og Arne Rikheim.
Juniorgruppen hadde adgang til en del av møtene til OFK i Lærerinnelagets hus
under krigen.
Den 4. juni 1945 ble Blehr 21 år og kunne endelig melde seg inn i OFK. Om
høsten dro han til Norges Handelshøyskole, men har fulgt klubben i alle disse
årene. Han var sjelden på møtene før han ble pensjonist i 1991. Det blir 66 års
sammenhengende medlemsskap!!!
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Vi takker for et spennende foredrag som brakte tankene tilbake til en annerledes
tid. En teori om at filateli holder oss oppegående, klartenkte og beholder god
hukommelse er styrket.

Kjell Åge Johansen: OFK og særstempler i 100 år.
Kjell Åge Johansen har studert særstemplene produsert i forbindelse med
arrangementer organisert av OFK. Han viste og kommenterte stemplene. Jeg lister
opp arrangementene.
1910: Nordisk filatelistmøte i Kristiania. 1918: Utstilling. 1924: Utstilling. 1930:
Utstilling.
1936: OFK 50 år 11.12.1936. Festen avlyst. Stempelet ble brukt på formannens
kontor.
1941: NF 10 år. 1942: Utstilling. 1951: Utstilling. 1955: Utstilling, Norwex.
1961: FILOS. 1966 og 1970: Junioravdelingen hadde utstillinger m/stempler.
1966: Norfil. 1972: Posthorn-motivet 100 år. 1974: UPU 100 år. 1976: OFK 90
år.
1980: Norwex. Hver dag sitt eget stempel (tema) i 10 dager. 1981: OFK 95 år,
m/logo.
1983: FILOS. 1986: OFK 100 år, 3 dagsstempler (klubbens logo). 1990:
Nordjunex.
1991: Norwex. 1997: Norwex. 6 dagsstempler. 2000: Velkommen til år 2000
31.12.99 og 01.01.2000. Oslo 2000: Utstilling. 2005: Norske frimerker 150 år.
FILOS 2005: Utstilling Lillestrøm. FILOS 2007: Lillestrøm. 2011: OFK 125 år.
Kommer.
Nyttig for stempelsamlerne. En strukturert fremstilling fikk nok et stykke OFKhistorie på plass. Vi takker!
***
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Formannen:
- Husk å skaffe deg klubbens frimerker med jubileumslogo.
- Husk påmelding til FILOS 2011 innen 1. juli. Se INFO nr. 1/2011.
- Nordisk utstilling i Finland. 1 utstilling hvert år går på rundtur. 1100 rammer.
Premier –
Lappisk gull. Kunstner Alto.
- Nordia 2012 i Roskilde 2. – 4. november.
- Årets OFK-tur til nasjonal utstilling i Bergen 14. – 16. oktober.
Quiz-stillingen: Bjørn Eirik Rasmussen (29p), Erik Strømsøe(26p), Jens Chr.
Magnus (25p).
Vinner av kveldens Quiz: Jan Henrik Fjære.
31var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

Øvrige referater kommer i Info 02/2012

Husk
Sommermøtet

11. juni 2012

47

