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Reisebrev
Gamle brev behøver ikke være
filatelistisk interessante, selv for en
filatelist. De forteller ofte en historie
om mennesker og miljøer som er helt
annerledes enn de vi selv har opplevd.
Gamle kort med interessante billedsider og mer eller mindre spennende
frimerker kan også inneholde noe mye viktigere; glimt fra en kultur som ikke
lenger er levende annet enn i museer. Og da sjelden levende.
Les mer på s. 8

Dropbox
”Lagring i nettskyen” eller ”online lagring” begynner å bli et kjent begrep
og ganske vanlig både for privatpersoner og firmaer. Og det finnes flere
muligheter; Skydrive fra Microsoft eller iCloud fra Apple er blant de mest
kjente eksemplene. I tillegg finnes det en løsning som er ganske anerkjent
og som brukes av veldig mange. Denne løsningen heter Dropbox og er en
gratis løsning dersom du ønsker og lagre filer ”online”.
.
Les mer på s.13

Husk å melde deg på OFK’s Julebord!
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Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste
feiret sitt 125-årsjubileum i 2011. 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).
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Norgeskatalogen
2014
2

En digital virkelighet!

sammenligning av ulike katalogers
nummerering av nyere norske merker
digitalt tilgjengelig for oss. Et glimrende
hjelpemiddel
for
alle
med
bytteforbindelser over hele verden.

Fortsatt er det en del av oss som velger å
tekste egenmonterte samlinger for hånd.
Ja, kanskje noen til og med fortsatt
bruker skrivemaskin? Uansett så har nok
det store flertallet gått over til å benytte
PC til dette arbeidet. På samme måte
deler vi filatelistisk informasjon via
Internett, og både eposter og besøk på
ulike hjemmesider gjør avstandene
kortere og responstiden høy. Handlere
legger mer og mer materiale over på
nettsalg, og så godt som alle
auksjonsfirmaer tilbyr sine kataloger
digitalt, og da ofte med budgiving
online.

..Og for alle dere som ikke bare ønsker å
sitte foran PC’en, men heller velger å
spise en bedre middag sammen med
gode klubbvenner så minner jeg om
OFK’s julebord den 7. desember. Husk
den
korte
påmeldingsog
betalingsfristen til årets julemiddag som
er allerede den 29. november.
God jul og godt nytt år til dere alle
sammen!
Bjørn Schøyen, redaktør

Dag Røhjell som er redaktør for
klubbens hjemmeside har tilpasset
klubben til denne digitale virkelighet, og
jeg vil derfor slå et slag for arbeidet som
han
gjør
her.
Mye
av
den
klubbinformasjonen som publiseres i
OFK Info ligger allerede ute på
klubbens
hjemmesider,
og
der
tidsskriftet kan ha flere måneders
produksjonstid så er publisering på
hjemmesiden bare et tastetrykk unna.

Merk fristen for
kontingentinnbetaling for
2014 er satt til
15. desember 2013.
Årsaken er at OFK må betale
Forbundskontingent for det antall
medlemmer som står registrert på
nyåret og vi vil helst slippe å betale
for medlemmer som ikke betaler
kontingent.

Gå derfor inn på hjemmesidene jevnlig,
og sjekk ut om klubben har lagt ut noen
ny informasjon.

Vær snill å betal innen fristen så vi
sparer merarbeid og eventuelt
merkostnader ifm. purringer.

Dette nummeret av Info inneholder også
to innlegg som omhandler digitale
hjelpemidler i den filatelistiske hverdag.

Om du mot formodning ikke ønsker å
fortsette ditt medlemskap i OFK i
2014, ber vi deg gi beskjed så fort
som mulig.

Dag har skrevet om lagring av filer på
Internett, og Erik Strømsøe har gjort en
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Astri Nielsen har gått bort
Klubbens kjære Astri sovnet inn 13.
september, kun noen dager før hun ville ha
fylt 98 år.
Astri ble medlem av OFK i 1958, et
tidspunkt hvor det ikke var så vanlig med
kvinnelige medlemmer. Imidlertid fant Astri
seg godt til rette og ble snart en av klubbens
trofaste aktive medlemmer.
På 60-tallet kom hun også med i klubbens
styre og var etter dette mer eller mindre
sammenhengende aktiv i styre og stell i
klubben helt fram til etter årtusenskiftet.
Det er kanskje som klubbens sekretær fra 1984 hun gjorde sin største innsats.
Dette i en alder da vanlige folk går av med pensjon og begynner å trappe ned.
Astri var utrettelig i sitt arbeid for klubben. I de tider da det var mange og godt
besøkte store og små arrangementer for frimerkesamlere rundt omkring i byen,
stilte Astri alltid opp og gjorde god reklame for klubben i sitt hjerte og solgte
ulike salgsobjekter for OFK. Alltid med et godt humør. Astri var kanskje den av
klubbens medlemmer som var mest kjent i resten av landet.
Astri var utrettelig i sin innsats for klubben og ganske symptomatisk er det at var
en gang hun klaget til meg angående jobben i den tiden jeg var formann og hun
sekretær. Det var en kort periode hvor det ikke skjedde så mye og hun mente hun
måtte få mer å gjøre. Ved flere anledninger stilte hun i tillegg opp og hjalp
forbundssekretæren i forbindelse med store utsendelser.
Som samler er det med temasamlingen biler hun har gjort seg med bemerket, en
samling hun stilte ut ved flere anledninger senest på Oslo 2000. Astri var også
aktiv i Motivsamlerforeningen i dets tidlige år.
Astri ble utnevnt til første kvinnelige æresmedlem av OFK i 1991, en utnevnelse
hun satte usedvanlig stor pris på.
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I en alder av over 85 trakk Astri seg tilbake fra jobben som sekretær, men hun var
i god form enda en god stund. Imidlertid begynte etter hvert synet å svikte, og i de
siste drøye fem årene har hun ikke deltatt i klubbens aktiviteter selv om som hun
sa, lysten absolutt var der og hun tenkte mye på klubben og sine kjære venner der.
Astri Nielsen vil bli dypt savnet!
BM

Varianter
Du sitter kanskje på noen selv? Norske merker med ”fluelort” på – som noen
kaller det. Norgeskatalogen inneholder veldig mange velkjente - og en del
ukjente, varianter. Men det finnes selvsagt mange varianter som ikke er
katalogisert.
OFK ønsker nå å gjøre noe med dette ved å etablere en egen side kalt Varianter
på klubbens hjemmeside. På denne siden vil du finne en liste med NK-nummer
inkludert en link til en egen fil. Denne filen er en vanlig pdf-fil du kan laste ned
eller åpne.
I denne filen vil det være en oversikt over (u)kjente varianter for akkurat dette
NK-nummeret – akkompagnert med bilder og beskrivelser. I utgangspunktet vil
det være en fil pr. hovednummer.
Det er Carl Gøran Furst Scheve som har tatt initiativet til dette og som
systematiserer, skriver og oppdaterer disse pdf-filene. Han kan kontaktes pr. epost varianter@oslofilatelistklubb.no dersom du har innspill, kommentarer eller
tilleggsopplysninger om variantene som er omtakt.
OFK håper med dette å få i gang litt interesse for å samle – og finne småfeil, eller
store feil. Alt etter som en vurderer det….
Så, har du noe å bidra med? Ta kontakt med Scheve pr. e-post eller på et møte, så
bidrar du til at ”arkivet” blir stadig mer komplett.
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Meld deg på OFKs julebord 2013 !
Det tradisjonelle julemøtet i OFK avholdes på RICA Hotel Oslo, lørdag
7. desember. Hotellet er rett over gaten for Byporten shoppingsenter, og
ligger dermed sentralt til for kollektivtransport, både tog, buss, trikk og
bane.

Vi får hele restaurant ”Bjørvigen” til disposisjon. Det serveres tradisjonell
varm julemat som ribbe, pølse og medisterkaker, pinnekjøtt og helstekt
entrecote. I tillegg til dette er det kalde retter som røkt laks, kakao og chili
laks, varmrøkt ørret, fisketerrin, tre typer sild, krabbeklør, reker, sjøkreps,
krepsehaler, assorterte skjell, glassert juleskinke, roastbeef, pate, sylte,
lammerull, og div. salater. Til slutt serveres en stor dessertbuffe. Det er
lovet god oppdekning!
Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler.
Klubben subsidierer som vanlig, og egenandelen blir i år kr.300 pr. person,
inkl. et glass drikke til maten. Ut over dette må drikke kjøpes.
Vi møtes kl.19.00 til en aperitiff. Presis kl.19.30 går vi til bords.
Meld deg på i dag! Send inn en giro med kr.300 pr. deltager til
Konto 0532 27 40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7,
1405 Langhus) innen 29. November.
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Katalognummerkonvertering
Alle vi som har utenlandske byttevenner for frimerker, løper inn i det
problem at våre venner normalt ikke har Norgeskatalogen, men ofte bruker
AFA eller Michel, - eller Scott eller Stanley Gibbons for den del.
Troms Filatelistklubb laget for over 30 år siden en konverteringstabell for
årene 1855-1977 for Norgeskatalogen, AFA, Facit, Michel, Zumstein,
Scott , Yvert og SG.
Denne listen har jeg nå videreført fra om med Norgeskatalogen nr. 803,
for katalogene AFA, Michel, Facit, Scott og Stanley Gibbons. For de 2
førstes vedkommende går dette frem til 2013, for Facit og SG til 2005, for
Scott til 2001.
Tabellen gjøres nå tilgjengelig for alle kollegaer i OFK ved å bruke linken
til min WEB-side, der den ligger nederst på fanen ”Manco lists”:
http://erikstromsoe.wix.com/stamp-exchange
Her ligger den sammen med mankolistene mine til bruk for internasjonale
byttevenner.
Jeg kan også nevne at tabellen også ligger tilgjengelig på en CD-Rom jeg
har laget som er en ”Motivnøkkel for norske frimerker”. Her kan man i
stor detalj søke seg frem til motiv (45 forskjellige grupper!) navn og tittel
på kunst og kunstnere, steder, planter, dyr osv osv på norske frimerker fra
1855 til 2013. Programmet er laget som en Excel-database og krever kun et
moderne Excel-program for enkelt å kunne brukes på en PC eller Mac med
CD-rom-leser. CD-rom’en kan kjøpes for kr. 300 (kr. 200 for OFKmedlemmer) + porto ved henvendelse til erik.stromsoe@yahoo.no (Jeg kan
også sende deg en brosjyre om du ønsker).
Oslo 26.10.2013
Erik Strømsøe
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Reisebrev.
Gamle brev behøver ikke være filatelistisk interessante, selv for en filatelist.
De forteller ofte en historie om mennesker og miljøer som er helt annerledes
enn de vi selv har opplevd. Gamle kort med interessante billedsider og mer
eller mindre spennende frimerker kan også inneholde noe mye viktigere;
glimt fra en kultur som ikke lenger er levende annet enn i museer. Og da
sjelden levende. Erling Solem har gitt lov til å gjengi plukk fra hans
«familiearkiver». Erling har tidligere skrevet artikler om sin familie og dens
korrespondanse, også for Norsk Posthistorisk selskaps tidsskrift Budstikka
og OFK Info.
Første halvår 1902 var hans
grandtante Catharina Charlotte
Schmedling
(18581925)selskapsdame og språklærer
for en ung prinsesse på en
«dannelsesreise» sammen med og i
regi av prinsessens foreldre. De var
tydelig et fyrstepar med nær
tilknytning til Italia men også til
det
spanske
kongehus.
Fra denne reisen har Erling et meget langt brev «tante Trine» skrev under reisen
foruten noen postkort til og fra henne.
Dokumentene forteller noe som kan suppleres med hva som skjedde i det halvåret
- selv om hverken prinsessen eller hennes foreldre er navngitt. Hun omtales som
den «unge princesse” eller bare ”princessen» når det ikke kunne forveksles med
moren som da var «princessen» . Faren var alltid «prinsen». Brevet beskriver en
for tante Trine fremmed verden - som hun stortrivdes i.
Reisen startet i Paris. I brevet, skrevet i St. Petersburg til hennes kusine,
kunsthånd-verkeren Fredrikke Schmedling som drev malerskole i Trondhjem
skriver hun slik:
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Jeg har enda ikke truffet spor af landsmænd hverken i Paris, Berlin eller her.
Jeg gik i Paris til Café Regence og så en masse Damer og herrer sidde og læse
Øreblad, Dagblad, Verdensgang, Berlingske etc. men så de ikke videre
tiltalende ud, så jeg ønskede ingen bekjendtskaber, var glad derfra at returnere
igjen til hotel Campbell hvor alt var nydeligt. Jeg var i Paris en 8 dage alene og
ventede på prinsens – de havde 12 værelser stående og jeg brugte tiden at bese
Paris på egen hånd. Med princessen blev det mest elegante modebutikker at
bese, ’toilettes de teatre’. I Berlin i hotel Bristol U.d.Linden, der var fint. Så her
hvor bare for mig betaltes 15 rubel pr dag; 30 kroner (lidt mer) og dertil alle
exra. At vaske et natlinned koster her 1 rubel (2,75 Franks) pr styk og sådan er
alt, rent forfærdelig kostbart.Jeg havde de sidste dage hertuginden af
Marlborough (Consuelo Vanderbilt) til værelsesnabo – da hun kom hid for at
overvære slotsballet.Min princesse og hun konkurerede med diamanter og
skjønhed den aften. Begge skjønne.
Når man leser brevet, virker det som hertug-innen bare kom en snartur fra
Blenheim til
St. Petersburg for et ball. Det var en rekke tilstelninger og det synes som at tante
Trine var med på mange:
... i gåraftes var vi budne med den unge princesse Radcziwill at se en privatforestilling opført av de unge prinser og fyrstesønne, pager i paladset, da
hendes brødre var der. Keiserens og alle storfyrst-inderne overvar festen. Den
der interesserede mig mest var enkekeiserinden Dagmar, hun stansede og gav
hånden til den dame som sad ved siden af mig, så jeg havde god tid at beskue
hende. Hun så ung ud – kjedelig spids opstoppernæse og den kjendte
hårfriseur, i sort, udskåret med en masse diamanter, men figuren net og pen.De
keiserlige sad ganske nær os. Jeg har også været i vinterpaladset og derfra seet
ceremonie, når keiseren ....
Tante Trine ble senere kjent med enke-tsarinaen, fordi hun var skandinav, noe
som var sjeldent ved hoffet i St. Petersburg. Tanten fikk også avskjedsgave av
Maria Feodorovna; likørglass som har gått i arv til Erling Solem.
Om «familien» skriver hun senere i brevet slik: Naturligvis gifter min lille
princesse seg og behøver mig således ikke mere. Hun er 19 år. Gjør sin Debut
her i vinter i selskabslivet, er pen, forstandig og velopdragen, men på langt nær
en slig skjønhed som moderen, og lader det til at moderen ikke har megen tid
for sin datter da her er en selskabelighed meget mere for hende end for
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datteren. De har bare denne ene datter og er hun arving til en stor formue, en
masse titler og slotte i Italien. Jeg beundrer moderen, hun taler tysk, fransk,
engelsk, italiensk, spansk aldeles korrekt, ja det gjør datteren også, men
moderen er også en overmåde intelligent kvinde til det at hun er noget af det
skjønneste jeg har set. Prinsen er fuldendt caballero.
Oppholdet i St. Petersburg varte tre måneder. Etter et kortere opphold på hotell,
ble prinsen og hans følge innkvartert i et ... palads. Jeg har italiensk
kammerjomfru og en hel del av tjenerpersonalet er italienske, ja også tyske og
franske. Både prinsen og princessen og den unge princesse har hidtil været så
gjennom hyggelige mod mig, forestiller mig overalt. Ved bordet serveres altid
før prinsen til mig og her en fransk kjøkkenchef med masser av drabanter,
italiensk hovmester etc. jeg ved ikke tal på tjenerskabet, livré med
knæbenklæder, silkestrømper, våbenkapper og gehæng etc. Jeg kan enda intet
russisk, men skal begynde at tage timer hos en dame, da jeg ikke vil ha prinsens
lærer. Min fransk er også ynkelig og det er det sprog som tales mest her. Dog er
jeg glad når her er spanske gjæster til middag; ti da tales spansk.
Det er mulig at utenlandsk tjenerskap ble regnet som sikrere. Tsarfamilien var
alltid truet.
En søndag i slutten av januar skrev en redaktør her en artikkel med hentydning
til keiseren i form af et eventyr, - avisen ble beslaglagt og tirsdag var manden
underveis til Sibirien fortalte prinsen mig, vi havde avisen her, men ingen
havde lagt merke til artikelen før dette, og fort blev manden expedert.
19.mars 1902 var det opptøyer i St. Petersburg og flere tusen ble da deportert til
Sibir. Dette fikk neppe stor omtale i russiske aviser. Selv om de ikke så det, ryktes
urolighetene selvfølgelig også til palasset hvor prinsens følge var innkvartert.
Men dessverre er det ikke brev om dette i Erlings eie. Våren 1902 var et
forstadium til revolusjonen i 1905.
Tante Trine gikk i den svenske kirken et par søndage, da prinsens jo er katolske
og går i messe – alt mindede så om Vadsø, slige kvænansikter blant tilhørerne,
så indpakkede, alt var aldeles som i Vadsø. Tante Trine hadde i sin ungdom, før
hun reiste ut i verden, vært lærerinne i Vadsø. Det var begynnelsen på hennes
virke som språklærer. Hun fortsatte slik: Ja, du kan tro jeg blev misundt som
protestant at få en slig post som denne, jeg blev den tilbudt da en kusine av
princessen har været min elev, jeg tog imod for at reise, og er tiderne i Madrid
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såmeget dårligere efter krigen. (Den spansk-amerikanske krigen, som sluttet med
tap av viktige kolonier som Cuba og Filipinene, hadde ødelagt Spanias økonomi. )
..og skal jeg en af disse dage gå på visit hos vor minister her, grev
Gyldenstolpe.. Ambassadør i St. Petersburg var I 1902 August Gyldenstolpe. Han
er i Norge mest kjent som utenriksminister i Boströms svenske regjering i 190405. Gyldenstolpe hevdet at å opprettholde en union mellom Norge og Sverige
med våpenmakt var utelukket og anbefalte en forhandlingsløsning. Han ble satt
utenfor unionsoppgjøret da Boström-regjeringen gikk av. Gyldenstolpe fortsatte
sin karriere som svensk diplomat. Man gikk «på visitt» den gangen. Tante Trine
oppsøkte alltid norske konsulater, hvor hun enn reiste. For å spørre etter post og
selvfølgelig gå «på visit». En av hennes brødre, Erlings morfar, var norsk konsul
så hun hadde sikkert et godt påskudd.
Mot slutten av brevet også: Her var fremmede, en spansk Du Bosch og to
attachéer, interessant conversation, storartet middag, herlige blomster overalt,
ude sner det. I morgen skal prinsen overrække storfyrsttronfølgeren (Michael
Alexandrovich, bror av tsar Nicolay) toisson d’oro fra dronningen af Spanien og
da kommer galavogne fra paladset hid og henter prinsen og hans følge..
(Utnevnelsen av den russiske
tronfølgeren til Ridder av den
spanske Det gyldne Vlies ble
protokollert i 1901.)
At
overrekkelsen var på vegne av
dronningen skyldtes at moren, fra
kong Alfonso XIII’s fødsel, var
regent til kongens 16-årsdag 17.
mai 1902.
Kanskje var kongens fødselsdag en like stor grunn til å feire 17. mai, resten av
tante Trines liv i Madrid. Hun holdt alltid eggedosisselskap. Når den kongelige
kortesjen passerte hennes vinduer, pyntet med norske og spanske flagg, ble det
hilst det begge veier - skrev hun i brev.
Etter tre måneder i et koldt Russland, gikk ferden videre til tre vår- og
sommermåneder i Italia. I slutten av april skrev hun fra Milano : ..i Italien efter
48 timers meget behagelig reise fra San Petersbourg. Her er skjønt, og vi blir
her et par dage. Håber at høre fra eder til Genova. Ofte ellers brukte hun
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konsulater som adresse, i Italia navnet på hotellet de bodde i eller ”familiens”
villaer, slik det fremgår av et kort adressert til Genova, videresendt til Livorno.
Ikke helt som i St. Petersburg hvor hun ble
behandlet som en princesse eller har det
så storartet og er midt oppe i slig luxus
som jeg ikke en gang drømte om at
existerte og dog troede jeg at jeg før havde
seet nokså meget. ....Palads med originale
Velazquez, Van Dyck, Rembrandt etc,
endog desertservice af antikt guldarbeide..
Ja også her i paladset.
Fra Torino skriver hun 14.7. til broren i
Bilbao at Vi blir nok her længere end
bestemt fra begyndelsen, da en onkel av
Prinsen er død. Men de er tydelig på vei
til Spania for hun skal sende en gave når
hun kommer til Biarritz eller San
Sebastian.
Det fremgår ikke av kortene om/at de voksne medlemmene av fyrstefamilien hun
reiste med, avbrøt sin reise med å være tilstede i Madrid i festuken i forbindelse
med at Alfonso ble 16 år og ble regjerende monark 17. mai 1902.
En annen monark vises på et kort, sendt fra Bilbao til Madrid i 1906. Tante Trine
har fått det fra Norge og gjenbruker kortet ved å klebe rutepapir over den
opprinnelige teksten. Hun videresender til Erlings mor og kleber innenlandsporto
på. Posten trodde først at dette er gjenbruk også av frimerke og satte kortet i
straffeporto. Den er senere strøket.
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Dropbox
”Lagring i nettskyen” eller ”online lagring” begynner å bli et kjent begrep og ganske
vanlig både for privatpersoner og firmaer. Og det finnes flere muligheter; Skydrive
fra Microsoft eller iCloud fra Apple er blant de mest kjente eksemplene. I tillegg
finnes det en løsning som er ganske anerkjent og som brukes av veldig mange. Denne
løsningen heter Dropbox og er en gratis løsning dersom du ønsker og lagre filer
”online”.
Som et ekstra tilbud til alle klubbens medlemmer, vil OFK ved
Auksjonskomiteen ta i bruk denne løsningen slik at auksjonslistene kommer ut
så raskt som mulig.
Du vil altså dermed ikke være avhengig av å vente på at listene skal komme på
hjemmesiden. I tillegg til dette vil listene selvsagt være tilgjengelig på møtene
i papirform som før.
Resultatlisten fra auksjonen vil også bli forsøkt lastet opp innen 1-2 dager etter
auksjonen. Vi håper at dette vil være en forbedring i å formidle informasjon til
medlemmene. Den primære måten å gjøre listene tilgjengelig på vil framdeles være
via hjemmesiden slik det fungerer pr. i dag, og Dropbox vil være et supplement i så
måte.
For å kunne benytte Dropbox må du laste ned programmet til din Mac eller PC eller
installere en applikasjon (populært kalt App) på en smarttelefon eller nettbrett.
Programmet lastes ned via hjemmesiden til Dropbox (www.dropbox.com).
I forbindelse med installasjonen må du opprette en konto hos Dropbox – som er helt
gratis og gir deg tilgang til 2GB med online lagring.
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I utforskeren på en PC vil Dropbox legge seg under dokumentoversikten for brukeren.
I tillegg vil altså de som melder sin
interesse også få tilgang til en
såkalt ”delt folder” som heter
”Auksjonslister 2013”. Dette skjer
ved at det sendes ut en invitasjon
fra OFKs Dropbox-konto til å dele
aktuelle folder. Etter å ha akseptert
dette, vil den delte folderen legge
seg automatisk inn i din Dropboxfolder. Og har du ikke en konto, må
altså
dette
opprettes
etter
installasjonen. I denne folderen vil
det bli lagt nye auksjonslister
fortløpende, som oppdateres når du
kobler deg til Internett. Når du går
inn i folderen er det viktig at du
ikke flytter eller sletter filen da den
i så fall blir borte for alle andre
brukere. Kopier derfor filen til et
egnet sted eller skriv den ut.

Innboksen din i Dropbox vil da for eksempel se slik ut:
Altså, ønsker du dette, send en e-post til
ofk@oslofilatelistklubb.no, si at du
ønsker å motta en ”invitasjon” om delt
folder med auksjonslister. Etter en stund
vil du så motta nevnte invitasjon og du
er i gang. Merk at invitasjonen sende til
den adressen e-posten blir sendt ifra.
Har du spørsmål er det bare å ta kontakt
med OFK. Lykke til!.

14

4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s

Vel møtt på OFKs klubbmøter og auksjoner !
Kjære medlem,
klubbmøtene våre som arrangeres på Schafteløkken på mandager
er en sentral del av klubbens tilbud til medlemmene.
Her presenteres interessante foredrag som gir oss innsikt i deler
frimerkenes verden vi tidligere kanskje ikke hadde noen anelse om,
her stilles din viten på prøve gjennom vår faste uhøytidelige
frimerkequiz, (ikke vær redd for å delta, antall riktige svar er
meget få!!), her byttes det frimerker fra alle verdenshjørner, her
kan du møte likesinnede frimerkesamlere på alle nivåer.
OFKs mandagsmøter er blitt den sosiale møteplass for
frimerkesamlere i Oslo-området, men vi har plass til langt flere. Ta
en tur til oss en mandag, det er slett ikke noe å være redd for.
Kringle og kaffe står klar på alle møter.
Vi skal ta godt vare på deg. Hvis du tror at du ikke kjenner noen, så ta
kontakt med en av oss i styret når du kommer, så skal vi få deg med i
opplevelsene.
Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK Vinter 2013/2014.
Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller auksjonen
starter 1900.
Norgeskatalogen fås kjøpt til medlemspris kr 310,- Denne fås kjøpt
på alle medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer som ønsker
NK tilsendt, er prisen kr 350,-.

Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt som regel også
en lynauksjon.
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s
Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK Vinter 2013/14.
November:
18/11: Auksjon.
Sjekk auksjonslistene på klubbens internettsider hvor også resultatene blir
lagt ut etter auksjonen (se tidligere møter).
25/11: Frimerkeprogrammet 2014.
Halvor Fasting kommer som vanlig på årets siste ordinære medlemsmøte for å
gi oss et innblikk i hva neste år gir oss av nye frimerker.
Desember
2/12: Juleauksjon.
Har du husket julepresang til deg selv? Nå har du muligheten til å skaffe noen
godsaker til juleferien.
3/12: Årets siste åpningsdag i biblioteket.
7/12: Julemiddag.
Opplysning om påmelding og detaljer – se annet sted i dette bladet.
Januar
14/1: Biblioteket åpner igjen.
20/1: Auksjon.
Ønsker du å få auksjonslistene tilsendt pent frankert i posten, kan du betale
abonnement. Alle auksjonslistene finnes imidlertid på våre hjemmesider og
papirkopier kan også mottas på møtet eller auksjonen før.
27/1: Auksjonsåret 2013.
Som tradisjonen er blitt kommer Ørn Grahm på årets første møte for å gi oss
høydepunktene fra det internasjonale auksjonsmarkedet i året som er gått.
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s
Februar
3/2: Auksjon.
Støtt opp under auksjonsutvalgets arbeid ved å sette opp dine dubletter på
klubbens auksjoner.
10/2: Øst-Karelen.
Odd Arve Kvinnesland avslører hvor dette er og ikke minst hvordan man kan
bygge opp dette området til en imponerende utstillingssamling.
17/2: Auksjon.
Benytt muligheten til å skaffe deg frimerker til egen samling så du har noe å
drive med mens det er OL på TV.
24/2: Sensur av post i Danmark, tidsepoken 1940-47.
Svein H. Andersen gir oss en gjennomgang av hvilke stempler, remser og
andre kjennetegn som går igjen på utlandsposten fra denne perioden.
Mars
3/3: Auksjon.
Har DU registrert din mailadresse for blant annet å motta påminnelser om
auksjonslistene og annen info fra styret.
10/3: Airgraphs og V-mail – Hva er det?
Bjørn Myhre forteller om denne spennende helposten som er blitt brukt i
krigstider.
17/3: Auksjon.
Husk alle auksjonslistene er å finne på klubbens hjemmesider
www.oslofilatelistklubb.no hvor også resultatene blir lagt ut etter auksjonen
(se tidligere møter).
24/3: Generalforsamling.
31/3: Auksjon.
Husk å levere objekter du ønsker å få med på sommerauksjonen.
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4-sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 sider til å rive ut - 4 s

Her finner du oss på Schafteløkken.
Adressen er Zahlkasserer Schafts plass.
Du kan ta alle T-baner til Majorstuen. Derfra kan du gå
ca. 20 minutter nedover langs Frognerparken, eller ta
trikk nr. 12 fra Majorstuen ned til Frogner Plass og gå
noen få minutter derfra. Du kan også ta buss nr. 20 som
også stopper på Frogner Plass.

Busslinjene 30 og 31 stopper på holdeplass Frogner Kirke
i Bygdøy Alle. Tar du bussen hit, er det ca. 10 minutter å
gå. Se kartet !
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AUKSJONSUTVALGET INFORMERER!
OFK- auksjonene er åpne for alle frimerkeinteresserte, både medlemmer av
OFK og andre!
Auksjonene avholdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (se kart på
siste gule side i INFO), annenhver mandag kl 19:00 med visning fra kl 18:00 i
månedene januar til mai/juni og august/september til desember. Totalt avholdes
ca 16 auksjoner hvert år med rundt 2500 objekter for salg!
Til hver auksjon legges detaljerte lister ut på vår hjemmeside:
www.oslofilatelistklubb.no ca 1 uke før neste auksjon. Listen finner du øverst til
venstre på vår hjemmeside under «Auksjonsinfo». Auksjonslisten blir også lagt ut
på foregående auksjon eller du kan abonnere på listen mot betaling av porto.
Desom du ikke kan være tilstede på auksjone vil du finne retningslinjer for
hvordan du gir skriftlig bud øverst på auksjonslisten.
Vi tar 12 % salær ved våre auksjoner, oppgjør foretas primært kontant på
auksjonen, eventuelt ved overføring pr bank innen 1 uke til auksjonskomiteens
bankkonto. For skriftelige budgivere som får tilsendt faktura sammen med kjøpte
objekter gjelder en 10 dagers betalingsfrist.
Antall objekter ved våre auksjoner har
variert fra noe under 100 til over 200. Da vi
har en god del Generalsamlere i klubben,
har
auksjonslistene
stor
geografisk
spennvidde med et godt innslag av
«rotelotter». For å stimulere til aktiv
budgivning så er utop ofte satt lavt.
Du er velkommen som budgiver ved våre
auksjoner, og tar gjerne imot innspill til
forbedringer.
Vi håper klubber og andre som mottar INFO
ser anledning til å orientere sine medlemmer
og samlervenner.
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Fellesreisen i 2014
går til Praha. 4.-6.
september
arrangeres den
store
samlermessen, og
det er samtidig
mulighet for en fin
høsttur til denne
trivelige byen. Sett
av tiden allerede
nå.

Referat fra møte nr. 2408
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 29. april kl. 19.00. Ingen opptagelser,
ingen anmeldelser. Quiz-stillingen: Magnus 34p, Frøvig 31p, Tamber og Frømyhr 26p.
Quiz. Lynauksjon.
Kveldens foredragsholder: Peer–Christian Ånensen
Tema:

Postføring på jernbanen.

Ånensen ga en historisk oversikt over utviklingen av ulike jernbanestrekninger og viste
forsendelser og stempler. Han fortalte også om postfunksjonærenes arbeide med
fremføring av posten. Noen historiske data som ble vist:
Hovedjernbanen : 1. sept. 1854 Christiania – Eidsvold
NK 1 håndannullert i 1856 vist. Ingen tidligere
jernbane-annullering på NK 1 kjent.
Hovedjernbanens Postexpedition: Datostempler utsendt
25. juni 1874. Brev vist.
Kongsvingerbanen
3. okt. 1862: Lillestrøm – Kongsvinger. 15. nov. 1862: Kongsvingerbanens Pxp.
4. nov. 1865: Christiania – Charlottenbergjernbanens Postexpedition
19. juni 1871: Christiania Omkarteringskontor. 1. juni 1886: Kongsvingerbanens Pxp.
1. jan. 1925 Bureau Ambulant Oslo–Ch.berg. 15. mai 1944 Posteksped. Oslo–Ch.berg
1. nov. 1955 Posteksped. Oslo - Magnor
Mange objekter fra ulike tidsepoker vist.
Rek-forsendelser m/jernbane-stpl. er svært sjeldne. Brev Bergensbanen og Numedalsb.
vist.
Sydbanen. 2. jan. 1879: Sydbanens Pxp. (Oslo –
Fredrikstad – Halden). 25. juli 1879: For-lengelse
Halden – Kornsjø. 25. juli 1879: Sydbanens
Postexpedition No I (strekn. Christiania –
Fredrikstad – Ed).
Merakerbanen: 17. okt. 1881. Vestbanerne: 7.des. 1881.
Nordbanen. 23. okt. 1871: Hamar – Aamot. 14. des. 1875: Forlengelse Aamot – Koppang.

20

1. mars 1877: Hamar – Koppang og Throndhjem – Røraas. 28. nov. 1877: Hamar –
Throndhjemsjernbanen. 15. des. 1877: Rørosjernbanens Postexpedition.
8. nov. 1880: Nordbanernes Postexpedition.
Mange objekter vist.
Dovrebanen åpner 20. sept. 1921: Dovrebanen S.
postekspedisjon (Kristiania – Lillehammer –
Dombås). Rørosbanen S. postekspedisjon (Hamar Røros). Dovrebanen N. postekspedisjon
(Throndhjem - Dombås). Dovrebanens nattog postekspedisjon (Throndhjem – Dombås Kristiania). Rørosbanen N. postekspedisjon (Throndhjem - Røros). Flere objekter vist.
Litteratur: Stempel der Norwegischen Bahnpost av Jürgen Thiemer / Peer-Christian
Ånensen.
Vi takker Peer-Christian Ånensen for et oversiktlig foredrag innen et samle-område han
kan det meste som er verdt å kunne.
***
Eventuelt
Formannen orienterte om Islandstur, Frefil-utstillingen, ny mailadresse og minnet om
byttemøtet. Nærmere om Sommermøte på Brannmuseet i neste Info.
Kveldens Quiz-vinner: Asle Tengs 6,5 p.
29 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

Referat fra møte nr. 2409
Lokalene på Schafteløkken ble mandag 13. mai åpnet ca. 17.30 for byttemøte. Ca. kl. 20
ble det avholdt ordinært møte med quiz og lynauksjon. Ingen opptagelser, ingen
anmeldelser. Formannen minnet om sommerauksjonen, sommermøtet på Brannmuseet og
om nytt auksjonsutvalg etter at Kjell Åge Johansen slutter etter sommerauksjonen. Nye
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medlemmer: Jan-Henrik Fjære og Karl Sverre Schei. Han minnet også om messer i Ørje i
slutten av juni og i Bø i slutten av juli.
Kveldens Quiz-vinner: Rolf Einar Tamber 5p.
Totalvinner av Quizen: Jens Christian Magnus.
Vi gratulerer!
23 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

Referat fra møte nr. 2411
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 2. september kl. 19.00. Ingen opptagelser,
1anmeldelse. Quiz. Lynauksjon.

Kveldens tema: Presentasjon av Norgeskatalogen 201.
Presentasjon: Norgeskatalog-komitéen v/Erik Olafsen.

Olafsen presiserte viktigheten av å lese forordet hvor blant
annet prisutviklingen på frimerkefronten er kommentert - bra
salg! Komitéen følger med på auksjonene og justerer ut fra
dette noen prisangivelser i katalogen.
Spesialartikkel om kronemerker Kong Haakon VII 1946. Mye skjedde ved bytting av
sylindere – spesielt sylinder 9. Det florerer med "fluelorter", så det er bare å finne frem
merkene igjen og se hva du har.
Spesialartikkel om Schweizer-stemplene med arabiske tall i månedsangivelsen utstedt
1930 – 1936. I alt 882 stempler, hvorav en del var i bruk helt opp til 1990-tallet, er med i
tabellen. Den inneholder blant annet sjeldenhetsvurdering.
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Noen av Olafsens påpekninger:
Porto-hefter: Forskjellig skrift på baksiden – nå vist.
FDC – beskårne merker: Forskjellig beskjæring/tagging på 4- blokk og enkelt-merker.
Sett deg inn i bruken av fargekoder – også i firkanter i teksten!
Merk endringer av nummerbetegnelser i de 5 siste utgavene av katalogen på side 6.
Årets farge på katalogen er hentet fra en av nyansene i soloppgangen på Munchs maleri.
Lederen takket komiteen for det omfattende arbeidet de hadde lagt ned, med et resultat
klubben har god grunn til å være stolt av.
***
Lederen:






Landsmøte i NF avholdt. Tore Berg gjenvalgt som president – 3. periode!
Refererte utstillinger med deltakelse fra klubben. Se hjemmesiden til NF og
nettet for øvrig.
Nye medlemmer i auksjonsutvalget: Jan Henrik Fjære og Karl Schei. Oppfordret
medlemmene til å bli innleverere. Se også neste INFO som snart kommer.
Nordia 2014 avholdes 21. – 23. nov. på Varemessen, Lillestrøm. Ivar Sundsbø er
utstillingsleder og flere av våre medlemmer vil delta i arbeidet. Følg med i INFO,
NFT og hjemmesidene www.nordia2014.no
Oppfordret til å besøke filatelitjenesten i Schweigaardsgate i forbindelse med
utgivelse av nye frimerker 9. september.

Tore Berg hilste fra Norsk Filatelistforbund som hadde bestemt at to av våre
tilstedeværende medlemmer fortjente å hedres for sine verdifulle flatelistiske
/filatelihistoriske bidrag:
Kjell Åge Johansen fikk Richter prisen for boka "Poststeder i Oslo" og
Øyvind Refsnes fikk Norsk Filatelistisk Tidskrifts hederstegn for jubileumsboka:
"Hipp hipp hurra for Dronning Filatelia! Kristiania/Oslo filatelistklubb gjennom 125
år"
Kveldens Quiz-vinner: Arvid Løhre 6+ p.
40 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent
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Referat fra møte nr. 2412
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 16. september kl. 19.00. Én opptagelse,
Ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon.

Kveldens tema: Norges Frimerker 1940-45.
Foredragsholder: Øyvind Refsnes.

Refsnes fortalte innledningsvis om kunstneren Harald Damsleth (1906 – 1971) - hans
produksjon generelt, og frimerke-motiver spesielt, hvor han spilte en fremtredende rolle
ved frimerke-utgivelsene under 2. verdenskrig. Han var medlem av NS fra 1933 til
krigens slutt.
Det har vært veldig strengt med salg av "nazi - merker" av
frykt for bruk i propaganda-øyemed. Det har kommet ut bok
om ham. Han fikk en dom etter krigen og satt inne et par år.
Damsleth var en stor, moderne nyskaper før krigen. Veldig
mye brukt. Refsnes viste omslag for A-magasinet fra 1940 og
Trygg din by. Luftskyts for Oslo. Innsamling 3. – 10. mars
1940.
Han var plakattegner for NS og okkupasjonsmakten. Bokomslag etter krigen ble også vist:
Ian Fleming: James Bond og Operasjon Tordensky. Han lagde en masse.
Så til frimerkene, hvor enkeltmerker og/eller brev/kort med mer, ble vist for alle
merkene:
Kronemerker løve, Nansen II (Kolbjørn Finstad), Posthorn og løve III (Finstad), Luftpost
III Frimerkehandler Dag Torgersen "lagde" en del FDC – 5ø og 10ø m/ hvitt mellomfelt
ble vist.
Hålogaland (Harald Damsleth. Heretter forkortet Dam.). Viste plakat, frimerke stpl. V
m/ekeløv, postkort og tre brev med ulike stempeltyper. Vanskelig å finne merket på brev.
Redning (Ø. Sørensen). Viste frim., 10ø og 15ø på kort og 30ø på brev (svært sjelden på
br.)
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Legion (Dam.) Køer for å kjøpe merket. Opplag 104 000.
100 000 solgt til samlere og 4000 beholdt av posten. Viste
ekte og forfalskede stpl. på enkeltmrk. og brev samt en kø.
Universitet (Dam.). Utsolgt på 14 min. (for alle postkontor).
Verdibrev til Sverige frankert med 2x Legion og 2 x
Universitet samt luftpostbrev til USA vist. Vanskelig å
finne på brev.
V-merkene. Merkene ikke til salgs for samlere (bestilling) de første 14 dagene. 50ø V med
Vm kan tas på fargen og skal være stemplet i Oslo. Vær skeptisk til lux-stemplede Vmerker. Mange rare V-plasseringer på merkene. Ugyldige for frankering fra 29. mars
1944. Viste enkelt-merker, ulike frankeringer på brev, variantene med V-forskyvn på 5ø
og 20ø, forskyvn. av V på 25 ø, V-merke-vignetten som er dyr i Tyskland.

Snorre (Kunst bearbeidet for frim. av Dam.). Ikke
oppfattet som nazi-merke. Mye brukt.
Quisling (Dam.). Lange køer for å kjøpe. Mange
objekter lagde for samlere.

Nordraak (De to siste Dam.). Også lange køer for å kjøpe merkene. Kong i nakken den
sjeldneste varianten. Quisling – Rikstinget . Det billigste av de tre portrett-merkene.
Wessel (Dam.). Postforening (Dam.). NB! Dobbeltfot på NK 1. Mye post sendt mellom
samlere. Grieg (Finstad). Nordkapp III. Express – brev med Sensurstripe sendt til Sverige
vist. Frontkjemper (Dam.). Viste pent feltpostbrev og kopi av avisartikkel "Kan kjøpere av
Frontkjemper- og Legionsmerker straffes? ….. Filatelist i forhør."

Landshjelpen
1943
(Dam.).
Mange
falske
avstemplinger. Generelt for krigsmerkene gjelder
at maskinstempler og stempler med nazisymbolene er trygge.
Skipsforlis (Dam.).
Merkene priset lavt.

15-øren

er

vanskeligst.
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Trygve Gran (Dam.). Utenlands-brev (viste 2 brev)
sjeldne.
Landshjelpen 1944 (Dam.) Komplett serie med
"nazi – maskinstpl. vist". STAVANGER- og
SANDNES-stpl. falske i stor grad. Mange brev
etter krigen ble ikke stoppet.
Hertugkrone (Siste Damsleth-merke).
Knut Arveng kommenterte at Damsleth var kjempestor på postkort. Mange plakater utgitt
som postkort. NB! Hjemmeside om Damsleth.
Vi takker for et flott foredrag hvor stoffet ble lagt frem på en meget tilgjengelig måte.
Mange kommentarer fra fornøyde medlemmer etter møtet.
***
Lederen minnet om NK – salg, Filatelistisk Årbok selges for 80 kr, FREFIL 4. – 6. okt.
Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen 7 p.
33 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

Referat fra møte nr. 2413
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 30. september kl. 19.00. Ingen
opptagelser, 1anmeldelse. Leder fortalte at Astri Nielsen var gått bort få dager før hun
ville ha fylt 98 år. Hun var sekretær i klubben i en årrekke og ble klubbens første
kvinnelige æresmedlem i 1991. Hun viste til det siste stor interesse for hvordan det sto til
med klubben. Hun ble hedret med ett minutts stillhet av en stående forsamling. Quiz.
Lynauksjon.
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Kveldens tema: Norske poststempler. Hva vi samlere bør vite.
Foredragsholder: Arvid Løhre.

De første norskrelaterte brevstempel kom fra det svensk-norske postkontoret i Tyskland 1822. Løhre viste bl.a. stempel fra Hamburg datert 18. Dec. 27. Han beskrev prosessen
som førte til det første poststempel ved Christiania postkontor. 1. januar 1945 ble
"Christiania postkontor pålagt å stemple alle brevene til utlandet. Rød stempelfarge fram
til midten av februar 1847, deretter blå farge". Stempel datert 7/1 1845 vist.
Etter tilsvarende prosess ble Bergen og Drammen gitt tilsvarende pålegg fra 1. januar
1846 – samme ordning. Stempler vist. Pålagt å stemple alle brevene til utlandet. Rød
stempelfarge fram til midten av februar 1847, deretter blå farge. Inntil 1. januar 1855 fikk
i alt 49 steder stempel, 11 stempler vist.
1855. Så kom frimerkene og de skulle
annulleres med riststempler.
26. januar 1856. Sirkulær om inndragning av
riststempler
for
omgravering
til
nummerstempler. Datostempler skulle brukes
til annullering av frimerkene fra samme dato
- i sort farge. Blått er kjent.
28. juli 1856: Utsending av 3-rings nummerstempler for annullering av frimerkene startet.
Etter 1883 brukt
postekspedisjon.

som

annullerings-stempler

på

postførende

dampskip

uten

1858. Summarisk kartering innført også ved alle poståpneriene. Frimerkene skulle
stemples med datostempel i sort farge, og leveranse av datostempler til poståpneriene ble
satt i gang i stor stil fra desember 1858. Han var kort innom svenske stempeltyper.
Så tilbake til de norske. Han ga oss, med fyldige
illustrasjoner et innblikk i:
Norske Filatelistika med stempeloversikten av A.
Bye, som sikkert mange av oss har brukt/bruker.
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Otto Maalstads arbeider /koder. Eks. I22N = 1-rings (I) -stpl. m/diam. 22mm og
postnr.(N)
Maalstad begynte å samarbeide med Bjørn E. Bunæs. Maalstad døde i 1973. Øivind
Rojahn Karlsen ble bedt om å hjelpe til i 1994. Bunæs døde i 2011. Prosjektet med
oppdatert katalog er ennå ikke fullført..
Litrabruk i stempler. Norsk og tysk håndstpl. Stativdatostemplene (Kom på 1950-tallet)
Litt. Anders Langangen: Norske datostempler. Del 5. 1959-69.
Stativdatostemplene. De kom på 1950-tallet (Litt. NFF-varianten nr4/90).
Hullstempler. Benevnt: «TH» eller «IIH». Schweizer – stempler – Se NK 2013(SLlatinske månedsang.) og NK 2014 (Arabiske månedsang.). Maskinstempler. Litt. Finn
Aune/Arne W. Hauge: Norske maskinstempler med tekst 1904 – 2004. Maalstad hadde
kodene klar!
Rullestempler. Motivstempler og Førstedagsstempler. Datonummeratører.

Postmuseets
terminalstempler.

stempelkort.

Moderne

Vi takker for en ryddig introduksjon til å få
oversikten over norske stempler. Jeg skulle
gjerne sett at Arvid Løhre kopierte opp og solgte
denne oversiktlige presentasjonen.
***
Lederen: Husk utstillingene i Kongstenhallen i Fredrikstad til helgen. FREFIL + regional
utst. FREREG. PF til Nordia 2014 selges – henvendelse til sekretæren Thore Habberstad.
Husk Frimerkets dag til fredag. Stempel !!
Kveldens Quiz-vinner: Odd Eidet Frømyhr 6 p (trukket). Arvid Løhre hadde også 6p.
27 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent
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Referat fra møte nr. 2414
Lederen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 14. oktober kl. 19.00. 1 opptagelse, ingen
anmeldelser. Quiz. Lynauksjon.

Kveldens tema: Luftbroen til Berlin.
Foredragsholder: Knut Arveng.

Startplakat: LUFTBROEN TIL BERLIN. En politisk hjelpeaksjon med humanitært mål
1948 – 1949.
Foredraget ble illustrert med fotografier og
postale objekter fra egen samling.
Flyplassen, Berlin Zentralflughafen Tempelhof,
ble anlagt 1921-22 og utvidet en rekke ganger.
Bilde av fly-plassen i 1948-49, under luftbroen,
ble vist. American Overseas Airlines åpnet rute
til Berlin 26. aug. 1946.
Arveng ga oss et historisk tilbakeblikk over
sektordelingen av Berlin, som lå omsluttet av
Øst-Tyskland. Russernes ønske om å overta
hele
Berlin.
Forhandlingene
mellom
Stalin/Molotov og Truman/Marshall hvor de
måtte gå fra hverandre uten å komme til
enighet. Sovjets blokade fra 15. juni 1948 med
stopping av veiforbindelse, strømforsyning,
kanal-trafikk og jernbane gjorde transport til
vestsonene på landjorda umulig.
Befolkningen hadde matforsyning for 36 dager. Men de " fant råd". Avtalen med Sovjet
om å kunne fly over sovjetisk område som var spikret tidligere, førte til luftbroen som
trosset russernes blokade.
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Det var en enorm trafikk. "Totalt var hele 692 fly
engasjert i luftbroen til Berlin. De fleste tilhørte det
amerikanske og britiske flyvåpen. Det var også med
fly fra flyvåpnene i Australia, New Zealand og Sør
Afrika, og over hundre av flyene var fra sivile
flyselskaper". Store amerikanske fly kunne frakte opp
til 30 tonn. Salt trengtes i større mengder. Britiske
flybåter med legeringer som tålte salt ble brukt. De
landet på Havel See nær flyplassen Gatow som også
var involvert i luftbroen. Arveng ga som vanlig
detaljerte flydata.
De første 100 dager med luftbro ble markert
med spesialstempel. Objekt vist. Oberst Gail
Halvorsen (norsk eller dansk?) kastet godteribomber fra fly til barna - etter hvert i
fallskjerm.
Ikke alt var idyll. 25 fly havarerte. 75 flygere og fly-mannskaper omkom. Frankfurt var
hovedbase for flygningene. Russerne prøvde ved ballonger og flygninger å ødelegge
luftbroen.
Flyene var ikke tomme på tilbaketuren. De brakte varer for salg i Vesten og passasjerer.
Det ble laget en rekke spesial-stempler og
både lagde og ekte bruksbrev ble vist. 12. mai
1949 ble blokaden avblåst. Objekter vist.
Mye post fra øst til vest ble smuglet til vest.
Brev gikk ikke fra øst. Obj. vist. Luftbroen
fortsatte fram til 30. september 1949.
Varighet 15 måneder.
Fakta: "Det ble gjennomført 278 228 flygninger til Berlin, med i alt 2,3 mill. tonn last.
Utfløyet distanse var over 200 mill. km – nesten avstanden fra jorda til sola.
På det mest hektiske under blokaden landet det et fly hvert 30. sekund i Berlin.
Hele operasjonen er beregnet til å ha kostet mer enn 350 mill. US dollars, eller mer enn 22
milliarder kroner etter dagens verdi og kurs. En rekke objekter med monumenter, jubileer
m.m. I Flyplassen ble lagt ned og stengt 30. oktober 2008. I dag er stedet et kultur- og
festivalsenter med hoteller og restauranter."
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Da leder takket Knut Arveng og avsluttet med " leverte som vanlig" brøt applausen
momentant ut – ovasjoner i vårt miljø, så ytterliggere kommentar til kvaliteten er
unødvendig
***
Lederen:
To datoer mangler på gule sider i INFO: 2/12: Juleauksjon og 7/12: Julemiddag på Rica
hotell, Oslo. Vellykket utstilling FREFIL/FREREG i Fredrikstad med ca. 500 rammer. Se
resultater via forbundets hjemmeside.
Tore Berg oppfordret til kjøp av de to håndbøker (Ny om NK 25 og tidligere bok om 1 ø.
og 3 ø. skravert posthorn) og PF-er fra Vardø-utstillingen (regional). Erik Strømsøe
orienterte om motiv-register som han hadde laget for norske frimerker. Muligheter for å
kjøpe CD.
Einar Rolf Tamber fortalte om besøk på Stampex og anbefalte på det sterkeste å besøke
disse utstillingene. Han avsluttet med å rose miljøet i klubben, og oppfordret OFK til å
ordne med plasser på Frogner-hjemmet slik at vi kunne delta på aktivitetene på
Schafteløkken etter hvert som vår bevegelighet ble redusert. Formannen: Utstilling i
London i mai 2015 (i samme lokaler som Stampex avholdes) kan bli fellesreisen 2015.
Kveldens Quiz-vinner: Thomas J. Blehr 7p!
37 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent

GRASROTANDELEN
OFK er registrert i Norsk Tippings ordning: Grasrotandelen. Mange medlemmer
har fulgt oppfordringen og har registrert seg, men klubben vil gjerne at mange
flere gjør dette. Følg derfor oppskriften, og gi din støtte til OFK. Vårt
organisasjonsnummer er 961210461. Ordningen gir deg som muligheter til å gi
5% av din innsats til OFK (Eventuelle premier blir selvfølgelig ikke berørt). Du
må være registrert spiller. Mer info på www.grasrotandelen.no hvor du også kan
følge med på inntektene til OFK og andre.

31

