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Kristiania Filatelist Klubs frimærkeudstilling
paa Frogner 1914
"I post – og telegrafvæsenets pavillion har
Kristiania Filatelistklub udstillet en overmaade
interessant og instruktiv samling av norske
frimærker, bypostmærker, sportel-, stempel-,
juster-, konsulat- og jernbanemærker fra det
første frimerket af 1. januar 1855 up to date"
Les mer på s.4

OFK’s

«sydentur»

2014

OFKs utflukt gikk i år til Praha og
handlermessen
Sberatel.
Ca.
40
opplevelseshungrige
og
reiseglade
OFK’ere møtte opp i Czeckias hovedstad
første uke av september for å delta på
handlermessen Sberatel i tiden 4. – 6.
september
Les mer på s. 8

Husk Nordia 2014
21. – 23. November
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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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Noen linjer fra redaktøren!

over portotakster. Et must for alle som
samler norske frimerker og brev! Kjøp
den nå – før også denne blir utsolgt!
…og dere får den til redusert
medlemspris på 300 kr! Er den ferdig
til utstillingen så ta dere en tur til
Lillestrøm og kjøp den der.

Så er det rett før den nordiske
frimerkeutstillingen Nordia 2014
braker løs på Lillestrøm. Den foregår
parallelt med bla. samler- og
antikkmessen noe som betyr at det
også er et stort potensiale for besøk fra
nye grupper av samlere til vår
utstilling!

Når vi først snakker om utstillinger så
kan det nevnes som en kuriositet at vi
i dette nummeret også minnes den
første frimerkeutstilling i Norge som
ble avholdt for nøyaktig 100 år siden.

Jeg nevnte i forrige nummer av Info at
det ikke ville komme noen ny
Norgeskatalog i år. Det som derimot
nå er svært gledelig, er at
Norgeskatalogen Postal II forventes å
komme i salg til utstillingen. Et
enormt arbeid har blitt lagt ned – ikke
minst av klubbens formann for å få
den ferdigstilt til utstillingen.

..og helt til slutt - husk å melde deg på
julemiddagen innen 28. november!
Bjørn Schøyen, redaktør

Merk fristen for
kontingentinnbetaling for
2015 er satt til
15. desember 2014.

Norgeskatalogen Postal ble utgitt
første gang i 2011, og ble umiddelbart
svært populær. Den ble raskt utsolgt,
og det har vært et sterkt ønske om en
oppdatert
katalog
med
nye
stempeloversikter. Disse har i
mellomtiden riktignok kommet som
spesialartikler i Norgeskatalogen, men
har aldri vært samlet under ett. Denne
nye katalogen er derfor en oppdatert
og utvidet utgave av forgjengeren, og
inneholder nå bla. for første gang en
samlet oversikt over Norges stempler
med sjeldenhets- angivelser. I tillegg
finner vi også brevregistre og oversikt

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.

.

Vær snill å betal innen fristen så vi
sparer merarbeid og eventuelt
merkostnader ifm. purringer.
Om du mot formodning ikke ønsker
å fortsette ditt medlemskap i OFK i
2015, ber vi deg gi beskjed så fort
som mulig.
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Kristiania Filatelist Klubs frimærkeudstilling
paa Frogner 1914
Det de fleste kanskje ikke vet, er at den første frimerkeutstilling i Norge ble
arrangert av Kristiania Filatelistklubb for 100 år siden under den store
Jubileumsutstillingen som ble avholdt på Frogner i 1914. Når vi ser nærmere på
selve utstillingen, så vil vi i dag kanskje si at dette ikke var mye å skryte av. Det
var kun en samling presentert over to rammer, og besto av kun 24 albumark! Mao
langt mindre enn hva en enkelt utstillingssamling utgjør i dag. Samlingen var satt
sammen av innlånt materiale fra ulike samlere, og ble ikke bedømt. Mye tyder
også på at det var svært uvanlig i det hele tatt, å montere en samling opp på
albumark siden dette arbeidet beskrives som rimelig omfattende.
Jeg tror uansett at det er morsomt for leserne å få innblikk i en samtidsanmeldelse
av utstillingen fra Nordisk Filatelistisk tidskrift i 1914 så får vi heller leve med at
språket er noe omstendelig og snirklete.
I post – og telegrafvæsenets pavillion har
Kristiania Filatelistklub udstillet en overmaade
interessant og instruktiv samling av norske
frimærker, bypostmærker, sportel-, stempel-,
juster-, konsulat- og jernbanemærker fra det
første frimerket af 1. januar 1855 up to date.

Brevmerke i blå farge framstilt til KFK
frimerkeutstillingpå Frogner i 1914

Tanken om at faa istand en udstilling af norske frimærker som et led i
jubilæumsudstillingen var allerede meget tidlig udkastet af Kristianias
Filatelistklubs formann herr P.A.Mossin som ogsaa arbeidede ivrigt for at
oppnaa den norske poststyrelses bistand til denne plans realisation. Disse
bestræbelser resulterede i at poststyrelsen med sedvanlig imødkommenhed
aabnede klubben adgang til at arrangere udstillingen i post- og telegrafvæsenets
pavillon, ligesom den bekostede de nødvendige montre, foruden at den bidrog til
dækning af assurancen.
Kristiania Filatelisklub nedsatte derpaa i oktober 1913 en komité, bestaaende af
d’hrr. Dr. Justus Anderssen, frimærkehandler Henrik Dethloff og skattefoged
J.E.Thomle til at bistaa bestyrelsen i anledning af udstillingen. Etter herr
Thomles overtagelse af formandshvervet i februar 1914 indtraatte herr Oswald
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Tørjesen som medlem af komitéen. Det fremgaar tydelig af udstillingen, hvilket
arbeide komitéen har lagt ned her, idet en saadan righoldig samling ikke er
fundet frem og montert uden meget arbeide og megen taalmodighed.
Udstillingen er monteret på 24 blade, fordelt paa 2 vingemontre og maa
karakteriseres som absolut vellykket.
Den ene av montrene indeholder Norges
postfrimærker med oversigtsplade og 11 andre
plader ordnet kronologisk. Oversigtpladen viser
alle norske mærker i ubrugt stand, men kun som
typer uden farvevarianter o.l.

Klisjèavtrykk av brevmerket

Denne plade, som indeholder 108 mærker, omfatter alle typer, undtagen 15 øres
portomærke, som først udkom efter udstillingens aabning. Her finder man
saaledes opført som særegen udgave de i aarene 1885-87 trykte mærker paa det
av Harald Lyche & Co. leverede papier med afvigende vandmærke (cfr."Norges
frimærker" i augustheftet af N.F.T. iaar). Desuden er af øremærkerne efter 1894
medtaget de 3 serier, grovtaggede, fintaggede og opgraverede.
De øvrige 11 plader indeholder mange ting, som kan faa en samlers tænder til at
løbe i vand. I flæng nævnes: 4 skilling (1855) med dobbeltfod, 4 skilling Oscar I
(1856) utagget (to eksemplarer, hvoraf det ene paa brev), prøvetryk af serien
1856 i gul, blaa og violet farve (3 skilling), og et ark af 4 skilling (1863), 4-blok
af 3 skill. (1863), helt ark af 4 skill. 4og 8 skill. 8 samt 10 blok af 3 skill.
(1867/68), 15 blok af 6 skill. (1873), helt ark af 12 øre brun (1883), ligesaa af 20
øre blaa (1886) – Lyches papir, 25 blok af 5 øre preussisk blaat (1877), 3 strip af
1 øre sortbrun (1891) med feiltryk liden N paa midterste mærke, et halveret 8
skillingsmærke (1856) benyttet som 4 skillings mærke, afsendt fra Christiania
15/12 1857, utagget 4-strip af 20 øres og par af 10 øres (20 mm. udgave). De her
nævnte sager er hver for sig store sjeldenheter. Jubilæumsserien 1914 er
repræsenteret af prøvetryk etc, visende de forberedende arbeider til denne serie.
Oplagene af de forskjellige mærker er angivet ved hver udgave og det viser sig at
oplaget er mindst af kr. 1.50 (1909), nemlig 22300 ekspl. og størst af 10 øre,
fintagget (1898) nemlig 382 millioner ekspl.
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Den andre montre viser en plade med frimærker paa brev, bla ovennævnte 4
skilling utagget (Oscar I) stpl. Hougsund 9/3 1861, og desuden flere 3-stripper af
3 skill. En konvolut er paasat 2,3,4 og 8 skillings mærker (Oscar I), altså hele
serien paa brev.
I denne montre er også en plade med udkast til frimærker, hvor man kan se de
høist mislykkede producter af konkurrencerne 1906 og 1911, samt K.F.K.'s udkast
af 1911 osv.
Af bypost er der nesten en helt komplet samling. Drammen brillierer her med en
hel plade aleneog med mærker , trykt paa de mærkværdigste papirsorter. Her
findes 1 eksemplar af Ullebergs 1 skillings-mærke af 1869, et mærke , som kun
eksisterer i et faatall eksemplarer. Det norske missionsselskabs mærker fra
Madagaskar findes i begge udgaver i de forskjellige typer. Sportel-, stempel-,
juster-, konsulat- og jernbane-mærker findes i komplet samling og turde muligens
bidrage til, at "Norges-samlere" lægger sig mere efter denne gren af
frimærkesamling.
Naar udstillingen er blit saa komplet,
som den er, skyldes dette den store
beredvillghed, som komitéen har mødt
hos klubbens medlemmer, idet disse paa
komitéens henvendelse harstillet sine
samlinger til disposition.
Således som denne "Norges-samling"
nu foreligger, repræsenterer den en
verdi af ca. kr. 15.000.-

Brevmerket på satt brevkort sammen
med bla. KFK's utkast til nye frimerker.

P.

Til overstaaende vil vi kun tilføie, at naar Kristiania Filatelist Klubs utstilling
presenterer sig saa fordelaktig, skyldes dette ikke mindst den assistance, som
komitéen har hat i hr. fuldmæktig P.S.Steenstrup, som foruten at levere tegningen
til kartonerne ogsaa har bistaat ved monteringen av samlingen. Red
Nordisk Filatelistsk Tidskrift, Nr.9. 25 september 1914
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Meld deg på OFKs julebord 2014 !
Det tradisjonelle julemøtet i OFK avholdes på Rica Hotel Oslo, lørdag
6 desember. Hotellet er rett over gaten for Byporten shoppingsenter, og
ligger dermed sentralt til for kollektivtransport. Både tog, buss, trikk og
bane stopper rett i nærheten.
Vi får hele restaurant ”Bjørvigen” til disposisjon. Det serveres tradisjonell
varm julemat som ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og helstekt
entrecote. I tillegg kalde retter som røkt laks, kakao- og chili laks, varmrøkt
ørret, fisketerrin, tre typer sild, krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler,
assorterte skjell, glassert juleskinke, roastbeef, paté, sylte, lammerull og
diverse salater. Til slutt serveres en stor dessetbuffét. Det er lovet god
oppdekning!
Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler.
Klubben subsidierer som vanlig og egenandelen blir i år på kr. 300,- pr.
person, inkl. ett glass drikke til maten. Ut over dette må drikke kjøpes.
Vi møtes kl. 19 til en aperitiff. Presis kl. 19.30 går vi til bords.
Meld deg på i dag! Send en giro med kr. 300,- pr. deltager til
Konto 0532.27.40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7,
1405 Langhus) innen 28. november.
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OFK’s «sydentur» 2014

OFKs utflukt gikk i år til Praha
og handlermessen Sberatel. Ca.
40 opplevelseshungrige og
reiseglade OFK’ere møtte opp i
Czeckias hovedstad første uke
av september for å delta på
handlermessen Sberatel i tiden
4. – 6. september.
Noen hadde planlagt å være der en dag eller to; andre hadde lagt opp til en
pensjonisttilværelse i byen en uke eller to. Reisen til Praha måtte den enkelte ordne
med selv. De fleste var innkvartert på Hotell Espadel i sentrum av byen. Det var
hotellet som vår reiseleder, Bjørn Eirik, hadde plukket ut for oss. En sentral
beliggenhet med museer, opera og et veld av severdigheter i umiddelbar nærhet.
Torsdag morgen gjaldt det å komme seg fortest mulig til markedet. Tyve minutter
med Metro’en til utkanten av byen, og de første sto klar til å innta handlerstandene
når hallen(e) åpnet, dvs. presis kl. 10.00. De saktmodige valgte å ta det noe mer med
ro, men kl. 12 var de fleste på plass.
Inngangsbilletten på 80 korunas var det ingenting å si på. De fleste hadde lært å
konvertere beløpet til norske kroner ved å dele på 3, og da ble det jo ikke så dyrt
alikevel. Hallen(e) var fylt opp med et 70-talls handlere, de fleste fra Czeckia og
Slovakia, men Tyskland, Nederland og Italia var også representert med mye godt
materiale. Over halvparten av bodene tilbød bare sedler og klingende mynt.
Numismatikk er åpenbart populært for tiden. Så også i Czeckia. En viss form for
spesialisering fantes, men alt i alt var det postkort og løse merker fra Tsjekkoslovakia
og Tyskland som dominerte markedet.
Den posthistoriske biten gikk det raskt å komme gjennom. Posthistoriske objekter fra
Norge var det bare å glemme; skjønt en OFK’er som var spesielt rask på labben,
lyktes å finne en liten godbit ca 10 minutter etter åpningen
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En liten konvolutt fra flyhavariet til
”Bamse Brakar”, en av Short Sandringhammaskinene som gikk i Det Norske
Luftfartsselskaps tjeneste i ”den flyvende
hurtigrute” mellom Oslo og Tromsø rett
etter krigen. ”Bamse Brakar” havarerte i
Harstad havn etter avgang på første tur
nordover fra Harstad til Kirkenes den 15.
mai 1950.

Kræsj-post fra ”Bamse Brakar”

En tilsvarende konvolutt ble solgt på auksjon her hjemme for noen år siden, den gang
til en pris av 3000 kroner pluss pluss; nå til 25 Euro hos en handler som ikke visste
hva han hadde av verdier i kassen sin. Forøvrig var det mye kjøpe av ting man
egentlig ikke trenger. En rask sammenligning med forholdene ved den årlige Salon
les Timbre i hjertet av Paris og Stampex i London, plasserte frimerkemarkedet
Sberatel på en klar tredjeplass. En fire timers økt i hallen den første dagen var nok for
denne gang.
Vi som har vært med på OFK’s turer tidligere, vet at samlerier ikke er eneste grunnen
til at OFK’ere melder seg på den årlige utenlandsturen. God mat og drikke, og ikke
minst godt humlet tsjekkisk øl, viste seg i dette tilfelle å være like viktig. Det
hyggelige selskap og de mange restauranter i nærheten, gjorde det unødvendig å
inventere hele Praha for å finne god mat og drikke. Det bør fremheves at den tobakkstrengende delen av selskapet trivdes spesielt godt på Prahas pub’er, ettersom
Høybråtens ideer og regler for røyking og god helse ennå ikke har slått rot i Czeckia.
Inneklimaet på pub’ene utover kveldene minnet mest om forholdene på ’Klubb 7’og
jazzklubbene i New Orleans på 1970-tallet, noe som gjorde det nødvendig med
sjampo og full kroppsvask før man gikk til sengs. Det ble viktig å roe nervene, som en
av deltagerne hadde fått streng beskjed om av sin fastlege før han dro hjemmefra.
Heldigvis var det badekar på alle rommene.
Fredag morgen sto buss og guide klar utenfor hotellet kl. 8.30. Vi skulle på guidet tur
til Cesky Krumlov i Syd-Bøhmen, ca 16 mil og 2 ½ times busstur sør for Praha. Dette
var så avgjort høidepunktet på årets OFK-tur. Bjørn Eirik må ha visst om hva han
gjorde da han bestilte turen til denne pittoreske byen tett ved den østerrikske grensen.
Denne lille byen i åslandskapet ved elven Vltavas bredder unngikk krigshandlingene
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under forrige århundres verdenskriger, og har sidrn 1992 hatt en selvskreven plass på
UNESCOs verdensarv-liste.
Etter en litt stusselig lunsj på det lokale
bryggeriet, hvor vi riktignok fikk
anledning til å smake på ufiltrert og
upasteurisert øl, tok guiden oss med på en
vandring gjennom byen med kurs for det
lokale slottet. Det Habsburgske slottet i
Cesky Krumlov er ikke noe hverdagsslott; i størrelse og prakt er det visstnok
bare slått av slottet i Praha (ha ha!).

Cesky Krumlov i Syd-Bøhmen

Den lokale slottsguiden, som for øvrig var en godt skolert ung herre med appachefrisyre og brukbar engelsk, tok godt imot oss og holdt et engasjert foredrag om
slottets 450 år lange historie. Slottets eiere var velstående Habsburgere som ikke alltid
sørget for å skaffe seg etterkommere, med det resultat at slottet havnet på ulike
familiers hender, - fra Rosenbergs til Eggenbergs til Schwarzenbergs. ”Storhetene”
fulgte oss på vår vandring gjennom salene og soveværelsen fra malerier på veggene
Noe av dekoren i rommene var original vare, men mesteparten av innboet var blitt
utsmykket i ettertid med typiske gjenstander (antikviteter) fra sine respektive
perioder. Her var gjenstander fra tidlig barokk, rennesanse, og det 20. århundres
modernisme. I 1947 ble slottet nasjonalisert, slik guiden valgte å ordlegge seg;
sannheten var vel snarere at slottet ble konfiskert, som vanlig var når det gjaldt
private eiendommer i kommunisttiden.
Jeg
vil
benytte
anledningen til å takke
Bjørn Eirik for det gode
arrangement og vilje til å
ta seg av dem som måtte
trenge det. Turen føyer seg
så avgjort inn i rekken av
utenlandsturer i OFK’s
regi som krever en
oppfølging. Vi sjåast.
Trond S.
Lystige OFK-medlemmer på tur
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REDUSERT AUKSJONSVIRKSOMHET I KLUBBEN VÅREN 2015
Som det har fremgått i den senere tiden, sliter auksjonsutvalget med innleveringer til
auksjonene. Med bakgrunn i økt konkurranse i markedet med flere svært aktive
nettauksjoner ser vi behov for å spisse auksjonene ved å få et større antall objekter til hver
auksjon og ikke minst kunne presentere et høyere kvalitetsnivå på de objekter som
frembys til salg. Vi ønsker videre å kunne presentere bilder i auksjonslisten og på
hjemmesidene våre for bedre å beskrive aktuelle objekter. I stedet for å avholde auksjoner
hver 14. dag reduserer vi hyppigheten en periode for å se om tilgangen til
auksjonsmateriale, og derved oppslutningen til auksjonene fra medlemmene bedrer seg.
Vi vil senere vurdere om vi kan gå tilbake til like mange auksjoner som vi har hatt i veldig
mange år. Vi vil opprettholde stort sett det samme antall klubbaftener, dette gir mulighet
til å benytte klubbaftene de mandagene det ikke er auksjon, noe friere. Se
møteprogrammet for de aktuelle datoene.
På disse mandagene vil følgende aktiviteter være gjennomgående:
-Byttevirksomhet
-Spontanauksjoner for innleverte objekter
-Innlevering og rådgivning ifm auksjonsobjekter
Vi ønsker tilbakemelding på andre mulige aktiviteter våre medlemmer ønsker. OFK har i
sin midte ressurser innen en mengde områder og om det er interesse er det mulig å
avholde kurs, veiledning og taksering eller andre aktiviteter. Eksempler er:
-Montering
-Utstillingsreglement
-Taksering
-Bestemmelse av posthornmerker
-Klassisk filateli
-Stempler
-Krigspost
-Salg av litteratur fra klubbens dublettlager
...og mye mer
Vi håper og på å kunne presentere klubben for juniorer igjen. Om noen kjenner
ungdommer som gjerne ønsker å besøke oss, bør vi prøve å koordinere dette slik at vi
igjen kan gjenoppta tradisjonen med pølsekveld og fellesmøte.
.
KORT SAGT: BLI MED Å BIDRA MED IDEER OG SYNSPUNKTER PÅ DE
NYE KLUBBAFTENKVELDENE
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OFK’s reise 2015
OFK har planlagt å reise til FEPA-utstillingen London 2015
(se www.london2015.net for informasjon) som avholdes i 13-16 mai 2015.
Det kan nevnes at det blant 367 utstilte
samlinger er 9 norske utstillere hvorav
flere er medlemmer i OFK. For de som er
mest interessert i å anskaffe nye objekter
til egne samlinger kan det nevnes at det på
hjemmesiden allerede er en liste med over
100 handlere og postverk som skal ha
stand på utstillingen.
Opplegget blir som det har vært de senere år;
OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller
reisen til/fra London. Vi prøver å finne et hotell som ligger sentralt i London.
Deltagerne kan selv bestemme om de reiser ned for hele eller deler av perioden,
eller utvider turen med andre gjøremål. London er som kjent en flott by som en
lett kan bruke noen dager på å gjøre.
Både SAS, Norwegian, British Airways og Ryanair har direkteruter til London fra
flyplassene her på Østlandsområdet.
OFK bestiller hotell for den perioden den enkelte deltager ønsker å være i
London.
OFK vil sponse en del av overnattingskostnaden i London mellom 12 og 16 mai.
I info nr 1-2015 vil det komme mer informasjon samt påmeldingsfrist.
Men med tanke på hotellbestillingen vil det være en fordel om de som er
interessert sender en mail til berasmussen@hotmail.com så snart dere vet dere
kommer til å delta, og da helst med varighet på oppholdet i London (fra og med
dato til og med dato).
12
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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 2014/2015.
Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet eller
auksjonen starter 1900.
Norgeskatalogen Postal fås kjøpt til medlemspris kr 300,- Denne
fås kjøpt på alle medlemsmøter og auksjoner. For medlemmer
som ønsker NK tilsendt, er prisen kr 340,- i Norge.
Norgeskatalogen 2014 er og til salgs til medlemspris.
Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt som regel også
en lynauksjon.
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Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK
Høsten 2014 / Våren 2015.
November
17/11: Auksjon.
Hjelp auksjonsutvalget og bidra til auksjonene ved å sette opp dine
dubletter samtidig som dette gir deg penger for å handle på auksjonene.
19/11-23/11 Nordia.
Vi regner med du har satt av tiden til å hjelpe oss med å arrangere årets
utstillingsbegivenhet i Norden. Meld deg på og besøk utstillingen på
Varemessen. Opplysninger om utstillingen finnes på våre hjemmesider
samt på utstillingens: www.nordia2014.no
24/11: Frimerkeprogrammet 2015.
Halvor Fasting, direktøren for Frimerketjenesten, kommer på sitt
tradisjonelle besøk for å presentere neste års utgivelsesprogram.
Desember
1/12: Juleauksjon.
Kvelden for å gjøre innkjøp av julepresanger til deg selv!
2/12: Årets siste åpningsdag i biblioteket.
6/12: Julemiddag.
Sett av kvelden påmeldingsinfo se annet sted i bladet.
Januar
20/1: Biblioteket åpner igjen i det nye året.
Vi håper medlemmene er klar over hvilket skattkammer vi har
tilgjengelig med muligheter til å skaffe seg nær sagt alle opplysninger om
frimerker og posthistorie fra nærmest alle kanter av verden.
26/1: Auksjonsåret 2014.
Tradisjonen tro tar Ørn Grahm oss gjennom det foregående år. Et år
14
hvor flere av de mest ikoniske objektene innen filatelien har skiftet eier.
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Februar
2/2: Klubbaften.
Uformell byttekveld med noe attåt. Se omtale annet sted i bladet og følg med
på nyhetsmailer fra styret og nærmere info som gis på medlemsmøtene.
9/2: En filatelistisk rundtur i London.
Bjørn Myhre tar oss med på sightseeing sett gjennom frimerker i byen hvor
årets fellesreise går til.
16/2: Auksjon.
Vis at auksjonsvirksomheten er interessant og møt opp og by på det du har
interesse av. Pass samtidig på å levere dine dubletter til auksjonsutvalget.
23/2: Hilsen fra Amerika.
Knut Arveng viser postkortene fra norske utvandrere sendt hjem.
Mars
2/3: Klubbaften.
Uformell byttekveld med diverse andre innslag. Se omtale annet sted i bladet
og følg med på nyhetsmailer fra styret og nærmere info som gis på
medlemsmøtene.
9/3: Helpost fra utlandet til Norge.
Utviklingen i bruken av helpost fra utlandet blir illustrert av Arne ThuneLarsen med utgangspunkt i hans nye utstillingseksponat.
16/3: Auksjon.
Ny auksjon og etter denne ser vi hvordan grunnlaget er for avholdelse av
hyppigere auksjoner. Dersom du er interesse i hyppigere auksjoner, møt opp
samt lever inn auksjonsobjekter.
23/3: Generalforsamling.
Årets beste mulighet til å si din mening om klubbens drift. Støtt opp om
OFK med å være et aktivt medlem.
15
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Her finner du oss på Schafteløkken.
Adressen er Zahlkasserer Schafts plass.Du kan ta alle Tbaner til Majorstuen. Derfra kan du gåca. 20 minutter
nedover langs Frognerparken, eller ta trikk nr. 12 fra
Majorstuen ned til Frogner Plass og gånoen 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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Nordia 2014
Når dette leses er tiden inne. 21-23. november
avholdes nordisk utstilling på Varemessen på
Lillestrøm. Først og fremst regner vi at alle
medlemmer besøker utstillingen, og gjerne tar med
venner og familie for å vise hva vår hobby har å vise
fram.
.

Lokalene er lett synlig rett før du kommer til
Lillestrøm sentrum dersom du kjører Rv 159 fra Oslo.
Rett ved siden av ligger Thon Hotell Arena - også lett
synlig fra veien. Det er kort gangavstand fra
Lillestrøm stasjon så det er også enkelt å ta tog til
utstillingen.
Åpningstider for utstillingen
Utstillingen har fått bekreftet åpningstidene
for Varemessen:




Fredag - kl. 11:00-19:00
Lørdag - kl. 10:00-18:00
Søndag - kl. 11:00-17:00

Les mer om utstillingen på www.nordia2014.no

Det er fortsatt behov for hjelpende hender!
Vi håper alle som har anledning allerede har meldt seg som
hjelpere, men det enda ikke for sent. Kontakt gjerne en i
styret, bruk vår mailadresse ofk@oslofilatelistklubb.no
eller ta direkte kontakt med Svein H. Andersen på tlf.
992 087 72.
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NORDIA 2014 SALGSARTIKLER
Objektene vil være å få kjøpt på OFKs møter og auksjoner, eller de kan bestilles direkte
fra klubben: ofk@oslofilatelistklubb.no
ARTIKKEL F - SAMLEPRODUKT 2 - 6-BLOKK NK 1888/89
Nordia 2014 har lansert det andre av flere spesielle
samleprodukter. Dette inneholder Prøysen-merkene fra
2014.
Prisen er kr. 160,- pr. stk.
ARTIKKEL E - SAMLEPRODUKT 1 - 6BLOKK MED JULEMERKER OG LOGO
Nordia 2014 har lansert det første av flere spesielle
samleprodukter. Dette første inneholder fjorårets
julefirmerker og en beskrivende tekst.
Prisen er kr. 160,- pr. stk.
ARTIKKEL D - POSTKORT MED PERSONLIG FRIMERKE
Nordia 2014 har fått laget et spesielt postkort
inkludert persolig frimerke og særstempel "1 år
igjen til utstillingen".
Prisen er kr. 50,- pr. stk.
ARTIKKEL C - POSTKORT MED PERSONLIG FRIMERKE
Nordia 2014 har fått laget et spesielt postkort
inkludert et persolig frimerke med logoen til
utstillingen.
Prisen er kr. 50,- pr. stk.
ARTIKKEL A og B - PERSONLIG FRIMERKE – NORGE OG EUROPA
Nordia 2014 har fått laget et eget persolig
frimerke med logoen til utstillingen.
portosatsen er klasse A Norge og A Europa.
Prisen A Norge er kr 20,- pr. stk.
Prisen A Europe er kr 25,- pr. stk.
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Referat fra møte nr. 2425
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 5. mai kl. 19.00. 1 opptagelse, ingen
anmeldelser. Quiz. Ingen lynauksjon denne gang.
Kveldens tema: "Åpen utstillingsklasse".
Foredragsholder: Henning Mathiessen.
Mathiessen snakket om temaet via spørsmålene: "Hvor står vi? – Hvor går vi? Noen små
ytringer." Han gikk igjennom anledningen til hvorfor vi fikk åpen klasse og hvordan
denne var tenkt bedømt, samt hvordan utviklingen har vært. Siden det kom et nytt
regelsett for bedømming i 2012, som er mer lik det som brukes i det tradisjonelle, har man
opplevd at man lever med to sett regler og at man bedømmes ulikt med andre klasser.
Som avslutning på sitt foredrag viste Mathiessen objekter fra egen samling. I etterkant av
foredraget var det mange spørsmål og synspunkter, som viste at dette hadde engasjert
mange.
Vi takker Henning Mathiessen for et godt og engasjerende foredrag.

****
Lederen: Informasjon om at det var gjort noen små endringer i klubbens lover. Kopier lå
tilgjengelig ved inngangen.
Objekter til NORDIA 2014 fortsatt til salg hos Thore Habberstad.
Info går i trykken i dag, kommer i løpet av neste uke. Husk påmelding til Sommermøte og
Turen til Praha. Fristene står i Info.
Kveldens Quiz-vinner: Egil Kiserud 6,5 p.
29 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll. Ingen gjester.
Svein H Andersen, 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.
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Referat fra møte nr. 2428
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 1. september kl. 19.00. Peer-Christian
Ånensen og Erling Solem er gått bort. De ble hedret av en stående forsamling med ett
minutts stillhet.
1 opptagelse, 1 anmeldelse Quiz. Lynauksjon.
Kveldens tema: Amerikanske precancels.
Foredragsholder: Frank Gilberg.
Precancels er forut stemplede frimerker som settes
på brev. Ulike type-kategorier med nummerering i
hver kategori. Han viste precancels fra 1890-tallet,
1880-tallet,1870-tallet og på det første merke fra
1841 (8-kantet merke), Glen Allen stempel på kort
som var gått gjennom trykk-pressen, mrk. med hull
i for at det ikke skulle bli stjålet, håndstemplede,
plater med 10 precancels, stedsnavn (som vi alle
kjenner fra lotter. Noen av disse er sjeldne) og
precancels på nyere merker.
Det forekommer forfalskninger (Lett å forfalske).
Precancels er et stort samle-område i USA.
Precancels også på merker fra for eksempel Dansk
Vestindia, UN og Hawaii.
Vi takker for velregissert foredrag med god publikumskontakt.
****
Lederen minnet om at salgsobjekter Nordia 2014 kan kjøpes av Thore Habberstad.
Tore Berg orienterte: Bra utstilling i Malmø. Nordia 2015 legges til Tåby i Sverige.
Øyvind Refsnes blir ny redaktør i NFT. Filatelistisk årbok (80 kr.) og bok om postrutene
1752-56 av Jens Schanche skrevet av Oddbjørn Salte (398 kr.) kan kjøpes av Tore.
Kveldens Quiz-vinner Bjørn Myhre 6p. etter loddtrekning da Frank Gilberg også
hadde 6p. Vi gratulerer med full pott til Fredrikstad.
30 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent.
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Referat fra møte nr. 2429
Formannen ønsket velkommen og åpnet møtet på Schafteløkken mandag 15. september
kl. 19.00. Ingen opptagelser og ingen anmeldelser. Quiz. Lynauksjon.
Kveldens foredragsholder: Bjørn Muggerud og Ivar Sundsbø
Tema: Status Norgeskatalogen og NORDIA 2014
Bjørn Muggerud informerte om status Norgeskatalogen. Siden
den triste meldingen om Peer–Christian Ånensen bortgang i
sommer, har arbeidet med å utgi årets utgave av Norgeskatalogen
blitt utsatt. Det er flere årsaker til dette, men hoved årsaken er at
komiteen ikke har fått tilgang til det underlaget som kreves, samt
at arbeidet ikke hadde kommet langt nok, sett opp mot fristen
man hadde til trykkeriet. Man har vurdert om å utsette utgivelsen
til NORDIA, men også dette viste seg vanskelig å gjennomføre.
Ambisjonen pr i dag er at Norgeskatalogen skal komme til vanlig
tid neste år.
Det er derfor besluttet å utgi Postal i forbindelse med
NORDIA utstillingen 21-23 nov 2014. Denne vil bli
litt omarbeidet i forhold til første utgaven. Blant
annet vil Peer-Christian sitt siste arbeid komme med.
Noe vil bli kuttet og noe vil komme til. Blant det nye
er en utvidet stempeloversikt. Oversikten
"Håndskrevne stedsnavn", fra 2005/2006 vil også bli
oppdatert. Det er Norgeskatalogens komite og Bjørn
Muggerud som vil være redaksjonen. Komiteen
oppfordret til å komme med innspill, samt sende
allerede innsendte innspill på nytt, slik at man er
sikker på at alle innspillene blir ivaretatt.
Etter denne informasjonen ble ordet gitt til Ivar Sundsbø, som informerte om status
NORDIA 2014. Dette er et stort løft, som OFK som teknisk arrangør gjør sammen med
Posten. Samarbeidet er godt og arbeidet går fremover med raske skritt. Det er knappe 2
måned til utstillingen åpner (21 nov kl 1100). Totalt er nå 790 rammer + 30 inviterte, litt
mer enn det man hadde som utgangspunkt. God spredning i temaer og områder, og mange
meget gode samlinger på høyt nivå. Vi fikk se både utkast til diplom utarbeidet av
Finger/Morken og høre at Kong Olavs samling skal stilles ut, samt at øvrig arbeid er i
rute. Dette til tross, er det fortsatt behov for flere frivillige medarbeidere. Det er
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festmiddag i Postgården lørdag 21 nov med plass til 180 stk, så her gjelder det å melde seg
på så raskt som mulig.
Henviser til utstillingens egne hjemmesider: http://www.nordia2014.no/index.html.
Eventuelt
Formannen kunne informerte om at man hadde to eks av Postal for salg. En ny mulighet
for dem, som ikke hadde fått tak i den, før den ble utsolgt.
Tore Berg orienterte om Ny Årbok 2014, om europeisk forbundsmøte (FEPA) og om 25
års markering.
Kveldens Quiz-vinner: Tore Frøvig (6 p).
32 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.
Svein H Andersen, referent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra møte nr. 2430
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 29. september kl. 19.00. 1 anmeldelse, ingen
opptagelser. Quiz. Lynauksjon.
Kveldens tema: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914.
Foredragsholder: Knut Arveng.
Forberedelsene til utstillingen startet allerede i
år 1900. Når (1914) var klart, men hvor var
verre: Frogner hovedgård eller Hovedøya med
broforbindelse? Det ble Frognerparken.

Plakatkrigen:
Utstillingsplakat
med
industri, skogbruk m.m. ble lagd. Protester
fra landbruket som var utelatt. Ny plakat
lagd. Også en 3. fleipeplakat. Alle vist.
Også brevmerker som ble limt på all post.
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Jernbane/sporvei gikk fra Vigelandsanlegget(i
dag) til Skarpsno og tilbake. Tog med 40
vogner gikk opp Nobels gate på natta. Ingen
bilder av sporet kjent av Arveng. To nye
trikketraséer Frogner – Majorstuen og ny
stasjonsbygning på Majorstuen ble bygd. Bilde
av disse, og trikk som eksisterer den dag i dag
ble vist.
Utstillingen var åpen 15. mai – 11. oktober. Den ble åpnet av utstillingens beskytter Kong
Haakon VII.
Hoved-utstillingen
i
Frognerparken: 200 bygninger med et
samlet areal på 40 000 m2.
Sjøfartsavdelingen var lagt til
Skarpsno. En rekke bilder av
bygninger (også innvendig) og
områder ble vist. Industrihallen var
utstillingens største bygning –
9500m2 + galleri på 1300m2.
Utstillingens nest største bygning
var Maskinhallen.
Kronprins Olav skrudde på bryteren som startet alle
maskiner der. Kunsthallen. Kunstpaviljongen «De
14». Det var misnøye i forbindelse med hvem som
fikk stille ut – Munch og Vigeland var ikke med!
Kirkens hus. Kirken – duplikat(samme arkitekt) står i
Rotterdam. Kraftstasjon og kvernhus. Frelsesarmeen.
Landbrukshallen,
småbruk,
mønsterbondegård.
Bøndenes uke med dyrsku: 150 griser, like mange
sauer og geiter. 500 høner, ender og kalkuner, 240
kaniner og 125 duer. Totalt var det 3000 dyr som
skulle ha mat, vann og det skulle feies møkk.
Premiering av dyr, smør, vin m.m. Skogbrukshall.
Statog
kommunehallen.
Husflidbygget.
Utflytterbygningen. I tillegg var det mange
paviljonger.
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Sjøfartsavdelingen: Havneparti, Redningsselskapets skøyter. Sjøfartshallen.

Utstillingen hadde10 restauranter og
spisesteder hvor, på det meste, var 800
ansatte i sving.
Bilde som viste sangerball med
oppdekking til 4000 personer vist.

Utstillingen hadde 1,5 – 2 mill. besøkende (Befolknings-tallet var på den tiden ca. 2,5
mill.).
200 000 norskamerikanere besøkte utstillingen – også mange fra andre land. 100 000
besøk siste dag. Utstillingen er det største arrangement frem til i dag på norsk jord.
Filatelistiske objekter med jubileumsfrimerkene, brevmerkene og utstillingsstempelet (tatt
i bruk fra 1. januar 1913) ble vist.
Vi takker Knut Arveng for nok et fint foredrag
****
Lederen minnet om salgsobjekter Nordia 2014. Auksjons-utvalget trenger flere objekter til
auksjonene og oppfordret til innsats fra medlemmene.
Kveldens Quiz-vinner Knut Arveng 6p. etter loddtrekning, da Tore Frøvig også
hadde 6p.
28 medlemmer og 2 gjester var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent.
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Referat fra møte nr. 2431
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 13. oktober kl. 19.00. 1 opptagelse, ingen
anmeldelser. Quiz. Lynauksjon.
Kveldens tema: Den gang Oslo hadde bryggerier.
Foredragsholder: Bjørn Schøyen.
Postgått helsak - Christiania Bryggeri, 3 skilling posthorn, stemplet 20X84, ble vist.
Imidlertid vil ikke foredraget handle om filateli "men den gang det var bryggerier i
Christiania, og litt om historien rundt det å få sitt eget øl-museum"
Han viste en liste med mer enn 30 bryggerier etablert i tidsrommet 1776 – 1910.
De første bryggeriene, på slutten av 1700-tallet var skipsøl–bryggerier. Ølet skulle bare
selges til skip. Ca. 1800-19 kom det første landbryggeri.
Det eldste bryggeri i Norge er Schou, startet av Young i 1821
(Youngs bryggeri – Schous bryggeri fra 1837). Nedlagt i 1981. Fra
1838 hadde Chr. Schou ambisjoner om å produsere bayersk øl i
Norge. Tyskernes øl var undergjæret, det norske overgjæret
(forklart av Schøyen). De lyktes ikke.
I 1842 kom første forsendelse av undergjær for Bayerøl til Norge.
Det ble norges mest populære øl i nesten hundre år. Hardangerøl,
smaksrikt øl krydret med einerbusk og einerbær, ble tatt inn i
Schous vareutvalg som sesongøl (vinter) fra 1889. Smakte godt
etter 25 års lagring. Én uåpnet flaske av dette ølet finnes i dag.
Bryggeriet solgt ut av familien i 1898.

Ny bygning med klokketårn oppført på tyvetallet. Et landemerke
i bybildet avbildet på Tårnetiketten (vist). Reklame ved plakater
sto sentralt. Plakatkonkurranse med utstilte arbeider i
Rokokkosalen på Grand 1917 - store pengepremier. Harald
Damsleth tegnet mange av bryggeriplakatene. Flere plakater vist.
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Historien til mange bryggerier, som ofte skiftet eiere og navn,
ble gjennomgått – eksempelvis: Ytterborgs br.(1836)→Foss
br.(1897-1917) som kong Håkon VII valgte som hoffbryggeri.
[Forseths br.(1847) →Fortuna br.(1875) og Eger & co
ølbr.(1853) →Centralbr.
(1893)] sammenslått til De Forenede Br. Fortuna & Central
(1896-1931). Christiania Br. (1855-1917) ble ett av de største
og mest moderne br. I Christiania. Frydenlund br. (1859 –
1995) med norges første beskyttede varemerke "ML" (Mads
Langaard, br.-eier). Christiania Aktiebr.(1872) →Aktiebr. i
Oslo(1925-31). Ringnes br.(1877 – d.d.). Nora br.(1877) →
Rosenborg br.(1896) →St. Halvard br.(1905-1919).
Nationalbryggeriet (1897-1901).
Øl-tapping på flasker, rensing, vasking var kvinneyrke. Øl ble også lagret på eiketønner
som ble levert til restauranter.
Foredragsholder viste også bilder og fortalte om sitt "øl-museum"
innredet i et uthus på arvet eiendom. Det inneholdt en mengde
gjenstander knyttet til kveldens tema – også Bjørn Muggeruds
arbeidsuniform fra jobb hos Frydenlund på 70-tallet.
Forsamlingen ble invitert til omvisning i museet!
Vi takker Bjørn Schøyen for et fint foredrag som forsamlingen
tydelig trivdes med. Gjen-kjennende nikk når Bjørn nevnte
bygninger og adresser viste at "nostalgien slo inn".
****
Lederen minnet om: Salgsobjekter Nordia 2014, utstilling i Trondheim 5. – 7. juni 2015,
med påmeldingsfrist 1. desember, Frimerkets dag 18. oktober – Frimerketjenesten holder
åpent 11 – 14.
Kveldens Quiz-vinner Olav Dyresen 5p. etter loddtrekning. Thomas Blehr og Bjørn
Eirik Rasmussen hadde også 5p.
32 medlemmer og 3 gjester var innskrevet i kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent.
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OSLO FILATELISTKLUBB

NORGESKATALOGEN
POSTAL II

Stempeloversikter
“Alle” stempeloversiktene samlet:
Enringsstemplene og
Håndskrevne stedsnavn på NK 1, 4,
8 , 14
+ røde merker fra utgavene 1872/93
3-rings nummerstempler
To-ringsstemplene 1880
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Schweizerstemplene 1889-1936
SL og SA
Kronet Posthorn-stempler
Post i Butikk + fl ere andre

Annet
Brevregister 1855
Portotakster 1877

