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Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste
feiret sitt 125-årsjubileum i 2011. Med ca.
450medlemmer i inn- og utland er vi også
landets største filatelistklubb. I tidsrommet
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hver mandag.
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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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P 64 9418 04 M 952 10 719
E-post: oeihauge@online.no
STYRETS SEKRETÆR:
Thore Habberstad,
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P 22 19 29 22 M 993 67 560
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Jan Henrik Fjære og Karl Schei
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TRYKK:
Merkur-Trykk AS
OPPLAG:
600
ANNONSEPRISER:
1/1 side s/h kr. 500
l/l side farger kr. 1000
(Alle priser ex. Moms)
ORG. NUMMER:
961 210 461
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Du skal ha glede av din frimerkesamling, - men du bør også glede andre!
Vinteren har vært mild og snøfri, og du har derfor ikke måttet be om unnskyldning for
å være inne og dyrke din spennende hobby.
Håper du er blitt inspirert til å hente nye innpulser ved å delta på møter i klubben. Et
sosialt fellesskap med andre hyggelige medlemmer som vil gi deg nye kontakter og
venner for livet.
Alle har vi iblant behov for å komme sammen med venner som har samme hobby og
interesser. Det er både lærerikt og kan hjelpe deg videre med nettopp det spesielle
materialet du er på jakt etter innen filatelien. Ta gjerne med byttemateriale, søk nye
kontakter og fortell om dine samlerområder.
Vi har mange interessante foredrag, quiz, auksjoner og sosiale sammenkomster.
Servering av gratis kaffe og kringle. Er det lenge siden du har vært i klubben? Kom
på et av våre mandagsmøter, og jeg tror sikkert du blir inspirert!
Har du nye ideer for klubbens fremtidige drift? Møt opp på Generalforsamlingen
20.mars og fortell om dine tanker.
Velkommen til en ny og trivelig sesong.
Arne Thune-Larsen
leder

PS: Det lønner seg å skrive navnet i protokollen!
Vi har videreført tradisjonen med å føre møtestatistikk. I 2016 ble det avholdt 14
klubbmøter utenom sommer- og julemøtet. Utenom styret hadde hele seks medlemmer
deltatt på samtlige møter. Disse var:
Eivind Dahle, Odd Eidet Frømyhr, Tryggve Johansen, Egil Kiserud, Liv Norbom og
Asle Tengs. Alle ble overrakt en frimerkegave.

Dataproblemer ha denne gangen forsinket produksjon av dette nummer av INFO
med en uke, men jeg håper bladet allikevel når medlemmene tidsnok før
Generalforsamlingen mandag 20. mars 2017. Jeg beklager!
Knut Arveng, redaktør
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OFK’s reise 2017 til Finland ved Bjørn Eirik Rasmussen
OFK har i år planlagt
reise til Tampere.
Turen går i forbindelse med FEPAutstillingen Finlandia
2017. Den avholdes
24-28/5. Mer innformasjon om utstillingen kan finnes på:
www.finlandia2017.fi/

Der kan en blant
annet finne en liste
over alle samlingene
som skal stilles ut.
Flere OFK-medlemmer er på listen. Liste over de drøyt 25 handlerstand’ene finnes
også. Tampere ligger ca 170 km fra Helsinki. Fra flyplassen i Helsinki kan en reise
med buss direkte til Tampere, eller med tog med ett bytte underveis.
Opplegget blir som på turene de siste årene;
OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller reisen
til/fra Tampere. Det naturlige er vel å reise senest på tirsdag 23/5 og hjem i løpet av
helgen (26-28/5).
Det går direktefly Oslo - Helsinki. Andre alternativer er via Stockholm eller
København. Vi har allerede sett at antall billigbilletter går nedover/prisene går
oppover. Så bestem deg i allerede nå, kjøp flybillett og send inn depositum til OFK!
OFK vil sponse deler av overnattingskostnaden i Tampere i utstillingsperioden.
For nærmere informasjon om turistmål i Tampere og omegn, se
https://visittampere.fi/
I tillegg til besøket i Tampere planlegges det som vanlig med et fellesarrangement.
Dette er planlagt til torsdag 25/5.
For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 15 mars;
• Betaler du inn 500 kroner pr. reisende til OFK. Kontonummeret er
0532.27.40702
• Noter datoene du ønsker overnatting for på påmeldingen så skal vi ordne
dette.
• Husk å skrive på om du ønsker Enkeltrom eller Dobbeltrom. Og evt om du
har avtalt å dele rom med et annet OFK-medlem.
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GENERALFORSAMLING
MANDAG 20. MARS 2017
Herved innkalles til Generalforsamling
mandag 20.mars 2017. kl.19.00
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT!
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av
protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning.
Årsregnskap for 2016, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat 2016. Budsjett for 2017.
Lovendringsforslag - fra styret:
Lovenes § 4, 3. ledd lyder "Medlemmer som har vært medlem
i 50 år, er fritatt for kontingent". Bestemmelsen endres til
"Medlemmer som har vært medlem i 50 år, er fritatt for den
andel av kontingenten som tilfaller klubben".
Valg av:
a. Leder for 2017.
b. 2 styremedlemmer for 2017/18.
c. 3 varamedlemmer til styret for 2017.
d. 3 rådsmedlemmer for 2017/18.
e. 1 rådsmedlem for 2017.
f. 2 varamedlemmer til rådet for 2017.
Valg av registrert eller statsautorisert revisor.
Fastsettelse av kontingent for 2018:
Styrets forslag:
Medlem med Forbundskontingent: kr.500.Medlem uten Forbundskontingent: " 200.Ektefelle/samboer kan bli medlem uten Forbundskontingent.
Oslo 1.februar 2017

Arne Thune-Larsen (s) Marit Elind (s)
Thore Habberstad (s)
Øistein Haugen (s)
Bjørn Eirik Rasmussen (s)
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Årsberetning 2016.
2016 har vært et år med et normalt aktivitetsnivå i klubben. Dog greide
Generalforsamlingen 14. mars ikke å velge en ny leder etter Bjørn Muggerud. På
ekstraordinær Generalforsamling 23.mai ble Arne Thune-Larsen valgt som klubbens
nye leder. I mellomperioden ble styret ledet av nestleder Marit Elind.
Klubbmøtene har vært gjennomført på tradisjonelt vis med gode foredrag og quiz.
Tryggve Johansen har vært en utmerket quizmaster, og vi takker ham for hans muntre
og vel presenterte quiz.
Auksjonsutvalget mottar fortsatt for få innleveringer, noe som har ført til færre
auksjoner i 2016. Vi anmoder våre medlemmer til sterkt å vurdere større
innleveringer til klubbens kommende auksjoner. Kveldene uten ordinære auksjoner
har vært forsøkt som ulike temakvelder, byttekvelder og med salg/gratisbord fra
bibliotekets dublettlager. Styret vil bestrebe seg på å få øket oppmøte gjennom nye
tiltak. Gode forslag fra våre medlemmer tas gjerne imot.
Klubbens bibliotek har også i 2016 mottatt en rekke større donasjoner, og ikke minst
litteratursamlingene etter Peer-Christian Ånensen har gitt vår utmerkete bibliotekar
Kjell Åge Johansen hektisk arbeid. Samtidig tilkommer det hvert år en stor mengde
helt ny litteratur, tidsskrifter og kataloger hvilket har ført til stor plassmangel.
Klubbens styre vil sammen med klubbens Bibliotekutvalg nøye vurdere fortsatt
oppbevaring av dubletter og mindre interessante tidsskrifter og kataloger.
Webmaster Dag Røhjell har i 2016 hatt vanskeligheter med sin tidligere
systemleverandør på datasiden. Men gjennom god egeninnsats har han nå funnet frem
til en ny systemleverandør, som gjør at våre hjemmesider igjen kan bygges ut med
stadig ny informasjon. Dag tar med glede imot forslag til forbedringer og videre
utbygging til glede for våre medlemmer.
OFK-Info har kommet ut med 4 numre i 2016, alle med spennende og godt innhold.
Vi takker våre redaktører av Info, Knut Arveng for nr. 1 og 3, og Per Erik Knudsen for
nr. 2. og 4. for vel utførte oppgaver, og håper de vil videreføre vervet i 2017.
Klubben har i 2016 ikke stått for utgivelse av noen nye kataloger, men det har vært et
jevnt salg av de tidligere utgaver "Norgeskatalogen 2016" og "Norgeskatalogen Postal
II". Det gir imidlertid ikke noe stort bidrag til klubben. Det arbeides langsiktig med
en katalog over "Privat norsk Helpost", mens en ny utgave av den tradisjonelle
"Norgeskatalog" kan ventes høsten 2017
"Frimerkets Dag"og klubbens 130 år ble markert med en liten propagandautstilling på
St.Olavs plass postkontor lørdag 1.oktober. Klubbens styre var tilstede, og det var salg
av "Frimerkets dag produkter" og OFKs egne produkter.
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Som tidligere år har det vært best oppslutning om våre tradisjonelle arrangementer
hvor også medlemmene kan ha med seg følge. Årets fellesreise gikk i oktober til den
store frimerkemessen i Sindelfingen. Sommermøtet ble avholdt med en meget
interessant omvisning på Akershus Slott og deretter bevertning på The Dubliner.
Den tradisjonelle julemiddagen ble holdt på Scandic Hotel Oslo City, og her ble det
foretatt fortjente utnevnelser i klubbens orden "Det gyldne posthorn" og utdelt 25- og
50 års nåler.
De svake økonomiske tider for klubben fortsetter på grunn av lave renter. Og ingen
katalogutgivelse i klubbens regi i 2016. Ordningen med kompensasjon for
merverdiavgift gir oss et hyggelig tilskudd. Ordningen med "Grasrotandelen" bidrar
også, og vi håper at flere medlemmer benytter seg av denne muligheten.
Imidlertid ser styret alvorlig på kostnadssiden, og det er nødvendig å kunne redusere
våre lønnskostnader, og å unngå unødvendig større utgifter i året som kommer.
Samtidig vil styret vil se på muligheter til å øke våre inntekter.
Styret retter en stor takk til våre lønnende funksjonærer, aktive medlemmer og spesielt
de som gjør en dugnadsinnsats for klubben - både store og små bidrag. Deltagelse på
klubbens aktiviteter er viktig for klubben, men fremfor alt bør det gi den enkelte
personlig hygge og sosial glede!
Vi vil også rette en takk til alle våre foredragsholdere og til våre gode samarbeidspartnere i Frimerketjenesten og Norsk Filatelistforbund.
En helt spesiell takk til klubbens avgåtte formann gjennom mange år Bjørn Muggerud,
for en enestående innsats for vår klubb! Likeledes en stor takk til Tore Frøvig, vår
mangeårige kasserer.
Medlemstallet
Pr.31.desember 2016 hadde klubben 437 medlemmer, hvorav 110 uten
forbundskontingent. I 2016 fikk klubben 13 nye medlemmer, mens 13 har gått bort,
utmeldt eller blitt strøket. Dette gir oss samme medlemstall året før. Det kan opplyses
at 46 av våre hovedmedlemmer ikke betaler forbundskontingent. (Livsvarig medlem,
medlem i 50 år, innbudt medlem, æresmedlem).
Vi hedrer minnet etter:
Nils Petter Gjetanger, Per Kolbjørnsen og Alf Tore Svendsen.
Æresmedlemmer:
Olga Ellis, Kjell Åge Johansen, Knut Fr. Knutzen, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen
og Per Wibe Due.
Innbudte medlemmer:
Halvor Fasting, Enzo Finger, Dag Mejdell, Sverre Morken, Anders Renolen og
Arnfinn Skåle.
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Møtevirksomheten:
Det har vært avholdt 16 hovedmøter, medregnet Generalforsamling, sommer- og
julemiddag. Hovedpostene har vært:
Møte nr.
2452
01/02
2453
15/02
2454
29/02
2455
14/03
2456
04/04
2457
18/04
2458
02/05
2459
23/05
2460
06/06
2461
12/09
2462
26/09
2463
10/10
2464
24/10
2465
07/11
2466
21/11
2467
10/12

"Auksjonsåret 2015" v/Ørn Grahm
"Norgeskatalogen nr.35" v/Torgeir Moseid
"Vignetter på FDC" v/Erik Olafsen
"Generalforsamling"
"Narvik i krig 1940-1945" v/Gunnar Melbøe
"Fotball VM i Sverige 1958" v/Tryggve Johansen
"1909 Utgaven" v/ Åge Brudeseth
"Grønland" v/ Jan G. Knutsen + Ekstraordinær Generalforsamling.
Sommermøte på Akershus Slott.
"World Stamp Show 2016 -New York" v/Bjørn Muggerud
"Norske Poststempler" v/Arvid Løhre
"Havaripost. Noen Flyulykker" v/Knut Arveng
"Norske poststeder i Amerika. v/Dag Henriksbø
"Tour de France" på frimerker v/Inge Johansen
"Frimerkeprogrammet 2017" v/Halvor Fasting
Årets julemiddag

Styret
har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder
Arne Thune-Larsen*
*Valgt på ektsraordinær gen.forsamling 23/5.
Nestleder
Marit Elind
Styremedlem
Øistein Haugen
Styremedlem
Thore Habberstad
Styremedlem
Bjørn Eirik Rasmussen
Varamenn
Svein H. Andersen
Carl Gøran Scheve
Tore Berg

(2016)

|

(2015/16)
(2015/16)
(2016/17)
(2016/17)
(2016)
(2016)
(2016)

Det har vært avholdt 9 styremøter.
Klubbens Råd:
Gunnar Melbøe, leder
Georg Størmer, nestleder
Knut Fr. Knutzen
Odd Frømyhr
Arne Thune-Larsen
(trådt ut 23.5.16)

(2015/16)
(2016/17)
(2015/16)
(2015/16)
(2016/17)
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Varamenn:
Per Erik Knudsen
Egil Kiserud

(2016)
(2016)

Valgkomité:
Gunnar Melbøe, Erik Olafsen og Øivind Refsnes

(2016)

Revisor:
Revisorhuset A/S

(2016)

Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret:
Komite for Norgeskatalogen:
Bjørn Muggerud (leder), Svein H. Andersen, Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen.
Auksjons/klubbaftenutvalg:
Øistein Haugen (leder), Jan-Henrik Fjære, Thore Habberstad og Karl S. Schei.
Bibliotekutvalg:
Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Carl Nyland, Svein H. Andersen
og Bjørn Muggerud.
Webmaster:
Dag Røhjell
Festkomite og Ordenskollegium for "Den Glade Gauk":
Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad
Ordenskollegiet for "Det Gyldne posthorn" samt Komite for
Bestyrelsen av "Anderssen-Dethloff-medaljen":
Arne Thune-Larsen, Bjørn Eirik Rasmussen og Øistein Haugen.
Georg Størmer, Gunnar Melbøe og Per Erik Knudsen (utpekt av Rådet).
Under årets julemøte ble det foretatt følgende utnevnelser i "Det Gyldne posthorn":
Storkors: Bjørn Eirik Rasmussen, Øistein Haugen og Per Erik Knudsen
Kommandør: Knut Arveng, Marit Elind, Tryggve Johansen og Arvid Løhre
Ridder: Svein H. Andersen, Carl Gøran Scheve, Karl S. Schei og Jan Henrik Fjære
Redaktører for OFK "INFO":
Knut Arveng (nr.1 og 3), og Per Erik Knudsen (nr.2 og 4).
Det har vært ansatt følgende funksjonærer:
Bjørn Muggerud, kasserer
Thore Habberstad, sekretær
Kjell Åge Johansen, bibliotekar
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Auksjons- og klubbaftenutvalget.
Det ble avholdt 7 auksjoner i 2016. 4 i første halvår og 3 i andre halvår. Antall
objekter per auksjon har variert mellom 101 og 225, med et gjennomsnitt på 140. Det
er positivt at antall innleverere har økt. Hvilke objekter som blir solgt er merkelig
uforutsigbart. I forhold til utviklingen de senere
årene er salgsresultatet tilfredsstillende.
Det har vært avholdt 8 klubbaftener med varierende fremmøte. Byttevirksomheten
har vært laber. Miniauksjoner hver kveld. Noen har tatt med brev/kort i esker til lav
pris, og dette har vært populært. Noen kvelder har hatt et bestemt tema, f.eks.
bestemmelse av vannmerker, forfalskninger m.m. Disse kveldene har vært godt
besøkt. En undersøkelse blant medlemmene om forslag til temaer på klubbaftenene
ga bare 2 tilbakemeldinger. Større generelt fremmøte hadde vært ønskelig, men en
"hard kjerne" har møtt til mange hyggelige kvelder.
Bibliotekutvalget.
Oversikt over Bibliotekets virksomhet 2016.
Åpningsdager
Besøk
Utlån (enheter)
Innkomne bøker/monografier
Innkomne tidsskrifthefter

2016
32
78
96
389
483

(2015)
(34)
(95)
(104)
(734)
(948)

I tillegg mange auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landskataloger føres i
tilvekstprotokollen.
Biblioteket har mottatt gaver fra følgende:
Tore Berg,Thomas Fürst, Kjell Germeten AS, Thore Habberstad, Svein Arne Hansen,
Øistein Haugen, Kjell Åge Johansen, Staffan Karlsson, Knut Fr. Knutzen, Anders
Langangen, Eivind Lund, Erik Lørdahl dødsbo, Arvid Løhre, Oddvar Jan Melsæter,
Bjørn Muggerud, Erik Olafsen, Øyvind Refsnes, Dag Røhjell, Hallvard Slettebø, Alf
Tore Svendsen, Georg Størmer, Ivar Sundsbø, Tom Sørbøe, Arne Thune-Larsen og
Ålesund Filatelistklubb.
Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets utvikling
og informasjon for klubbens medlemmer. Helt på slutten av året mottok vi en
donasjon av hovedsakelig litteratur om Krigs- og feltpost, det meste fra tyske områder,
men også fra Norden.
Redaktøren av Norsk Filatelistisk tidsskrift har benyttet bibliotekets store utvalg av
monografier og tidsskrift til forskjellige artikler i tidsskriftet.
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. Denne oversikten er også søkbar gjennom "Global Philatelic Library"
http://globalphilateliclibrary.org/ der OFK er en av 27 "Philatelic Research Libraries".
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Ved årets utgang består OFKs liste av over 8400 titler. I tillegg ligger
innholdsfortegnelsen over artikler i klubbens eget tidsskift med over 1250 artikler.
Norgeskatalogkomiteen.
I 2016 var det ingen utgivelser i regi av katalogkomiteen. Både "Norgeskatalogen
2016" og "Norgeskatalogen Postal II " er fortsatt til salgs, og det kommer fortsatt et
jevnt tilsig av bestillinger.
Det arbeides for at vi i løpet av høsten 2017 får utgitt en ny "Norgeskatalog". Etter
dette er det sannsynlig at en revidert utgave av "Norgeskatalogen Postal" vil
prioriteres som neste utgivelse.
"Norgeskatalogen 2016" var utstilt på Nordia 2016 i Finland og oppnådde stor
vermeil.
Klubbens hjemmesider.
2016 var på mange måter et positivt og negativt år for klubbens hjemmesider. Det
startet bra med vanlig drift med fokus på å publisere relevant informasjon:
møteprogram, auksjonslister, INFO, artikkeloversikt, variantartikler og så videre, ikke
så mange nye ting, men forhåpentligvis innhold som medlemmene finner nyttig.
Men mot sommeren ble det litt mer negative ting som skjedde. For det første ble
sidene hacket ved at flere opplevde å bli omdirigert når en gikk inn på startsiden.
Webmaster trodde dette ble ordnet, men det skulle vise seg at problemene "sto i kø".
Alle sidene ble etter hvert utilgjengelige uten at webmaster klarte å rette feilen.
Gjentatte purringer og sinte email til vår (tidligere) leverandør hjalp ikke og sidene var
derfor nede en lengre periode i fjor høst.
Etter innspill fra klubbens leder, ble det derfor besluttet å flytte sidene til ny
leverandør, som ble gjort. Sidene kom dermed tilbake på nett, selv om dette også tok
noe tid. Webmaster håper virkelig at klubben slipper å oppleve noe slikt igjen. Det
positive var påtrykket om å få sidene tilbake online, noe som vitner om at sidene har
en misjon for flere av medlemmene. Det beklagelige var at det så lang tid.
Webmaster håper at alt fungerer som det skal, og har ikke merket noen
uregelmessigheter så langt. Og som tidligere år er oppfordringen: ta kontakt hvis du
har innspill eller tanker rundt hvordan sidene kan utvikles videre.
Komiteen for "Anderssen-Dethloff-Medaljen".
Komiteen har ikke avholdt møter i 2016.
Jubilanter.
Følgende har vært medlem i 50 år:
Øistein Garsjømoen, Per-Arne Hansen, Einar Henriksen, Agnar Marheim,
Arne Schøning og Arve Reidar Sørsveen.
Følgende har vært medlem i 25 år:
Elin Amundsen, Fred Burum, Arve Ragner og Rolf J. Scharning.
De av jubilantene som var til stede på julemøtet fikk sine jubileumsnåler der.
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OM SPESIALRULLEMERKER OG NORGESKATALOGEN
Katalogkomitéen v/Bjørn Muggerud
I OFK-Info 4/2016 tar Carl-Erik Skrolsvik opp en rekke punkter rundt merkene som er
trykket i spesialruller for bruk i Filateliproduksjonen. En del av disse punktene berører
katalogiseringen i Norgeskatalogen. Uten å kommentere på artikkelen
Spesialrullemerker, keiserens nye klær? i detalj, skal jeg prøve å si litt om noe av det
som tas opp.
Dette kan undersøkes mer nøyaktig ved å lete opp kilder, men jeg må dessverre
prioritere slik tid til det som konkret skal benyttes i Norgeskatalogen. Imidlertid er det
en rekke av det som tas opp som burde engasjere samlere av moderne filateli og jeg
oppfordrer alle interesserte til å studere de aktuelle utgavene nøyere og kommer med
synspunkter.
Kort om filateliproduksjonen.
Posten Norge ved Frimerketjenesten har veldig lenge hatt behov for automatisering av
sin produksjon av filateliprodukter. Fra tidlig på 1960-tallet gjaldt dette FDC og fra
1969, årssettene. Senere er en lang rekke ulike filateliprodukter kommet til. Jeg har
ikke undersøkt utviklingen av denne produksjonen, men går ut fra at delvis maskinell
automatisering har skjedd allerede fra 1970-tallet.
I dag er det ikke veldig mye av filateliproduktene som er basert på manuelt arbeid.
Innføringen av selvklebende merker var derfor ikke noe gjennombrudd i denne
utviklingen, men skapte heller behov for annerledes produksjon. Bestilling av
spesialruller for selvklebende merker er derfor foretatt, sannsynligvis fra NK 1376
som Carl-Erik Skrolsvik skriver, for at man skal få til en automatisert produksjon også
for denne typer merker. De første slike spesialruller ble kuttet opp ved trykkeriet og
levert Frimerketjenesten som enkeltmerker.
Om katalogiseringen i Norgeskatalogen.
Norgeskatalogen er ingen håndbok, men prøver å være den mest spesialiserte
katalogen på norske frimerker. Moderne merker med ulike papirtyper kan selvfølgelig
katalogiseres i enda større detaljgrad enn det nivået vi har lagt oss på.
Vi prøver imidlertid å katalogisere ulike papirtyper i den grad disse kan skilles fra
hverandre uten alt for avansert utstyr. Det betyr at enkelte papirtyper ikke gis eget
undernummer. Norgeskatalogen gir bare undernummer for ulike papirtyper mens
Michel etter sigende konsekvent gir ulike katalognumre for merker med vanlig lim og
selvklebende.
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Dersom bakpapiret har tydelige avvik, for
eksempel hvitt/gult eller kontrollsifrene har
har 3 eller 4 sifre, er dette listet og tildels
prissatt for postfriske merker uten at de
samme nødvendigvis er gitt undernummer.
Når det gjelder numrene på baksiden ble
disse som Skrolsvik påpeker fjernet en
periode, men er nå gjeninnført. I
katalogdelen er det generelt tatt med minste
mulige enhet som er stor nok til at det
beviser at merkene er fra filateliproduksjonen og ikke den ordinære
frimerkeproduksjonen.
Ruller til filateliproduksjonen trykket på en
slik måte at merker kommer i avvikende
rekkefølge i forhold til de normale utgivelser
er tidligere ikke solgt på det åpne markedet
annet enn i årssett. De senere år har
Frimerketjenesten åpnet for salg av større
enheter av slike enheter, f.eks NK 1813-1814 som ble solgt i Dyreparken i
Kristiansand. Tilgangen til merker trykt på spesialruller åpner for store muligheter for
samlerne til å studere disse merkene og det bør være et eldorado for de som er
interessert i moderne merker.
Det er på samlerhender kjent enheter som ikke er kommet på markedet på regulært
vis. Dette er å betrakte som tyvgods som tilhører Posten og er bevisst ikke katalogisert
eller listet i Norgeskatalogen (ref. forsideillustrasjonen på OFK-Info nr 4/16).
Med dette som utgangspunkt, er det riktig at NK 1811-1814 bør få eget nummer. Jeg
er imidlertid ingen ekspert på moderne papirtyper og har liten erfaring i å skille
papirtypene TR-LS1 mot TR-LS2 fra hverandre så kanskje er det riktigere å unnlate
undernumre for andre merker som allerede har fått dette.
Vi er også klar over at definisjoner i Norgeskatalogen er overmodne for en
totalgjennomgang hvor ikke minst selvklebende merker må inkluderes. Vår
oppfatning er at postfriske merker ikke skal være fjernet fra bakpapiret da de etter vår
erfaring ikke sitter like godt når de har vært løsnet og satt på igjen. Bakpapiret
oppfattes ikke av oss som en "midlertidig lagringsplass". Dermed er det heller ikke
mulig å skifte plassering på merkene uten at det er tydelig at merker er flyttet. Dersom
noen lesere har andre erfaringer, hører vi gjerne om dette.
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Salg av overskuddslager fra klubbens bibliotek
Gjennom årene har biblioteket mottatt en mengde tidsskrift og bøker som har blitt
fjernlagret som dubletter. Dette skjedde hovedsakelig i perioden 1960-90. I en tid
hvor mange tidsskrift legges ut digitalt er behovet for dubletter minskende.
Vi vil suksessivt legge ut tidsskrift og bøker for slag, men begynner med et stort
utklippsarkiv, ordnet i arkivbokser. De er sortert etter land og områder (se bilder på
hjemmesiden) og prisen vil være kr 50,- pr. boks. Disse kan hentes i biblioteket på
tirsdager mellom 1900 og 2100 eller på møtene i klubben etter avtale med sekretæren.
Eventuelt kan de sendes mot betaling av porto for pakke. Her gjelder prinsipp
førstemann til mølla.
Har du spesielle ønsker når det gjelder tidsskrift, kan du sende en mail til klubben med
dine ønsker så skal vi se om vi kan hjelpe med dine ønsker. Spesielt har vi mye NFT,
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift og Frimerke Forum.
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Referat fra møte 2466

Referent Marit Elind

Leder åpnet møte på Schafteløkken mandag 21. november kl. 1900
2 anmeldelser, Quiz og lynaksjon.
Kveldens hovedpost: Frimerkeprogrammet 2017, ved Halvor Fasting
Det er en lang tradisjon at Fasting presenterer
neste års frimerkeprogram på siste ordinære møte
i OFK. Presentasjonene av neste års
frimerkeprogram startet Posten med i OFK, men
flere klubber er kommet til efter hvert.
Frimerkeprogrammet er kjent, men motivene
eller forslag til motiv som han viste oss er ikke
offentlige foreløpig, men vi kan gjengi noen av
de som har kommet hittil i år når bladet går i
trykken.

Allerede 2. januar kom årets første
frimerker – NK1950 og 1951 med
fuglemotiver.

Norske frimerker trykkes hos Enschede frem til
juni 2017. Det blir nye forhandlinger, men hvor
frimerkene skal trykkes er ikke avgjort. A og B
post blir slått sammen fra 2018.
Blant datoene vi i klubben bør merke oss er
Frimerkets dag 7. oktober, med Norske biler som
tema, det blir fire frimerker i rull, og et miniark
med alle fire motivene. Full oversikt over
utgivelsene finnes på Postens hjemmeside under
Frimerker til samling/frimerkeprogrammet 2017

Samisk jubileum er motivet på
NK1952 og 1953, som ble utgitt 6.
februar.

Totalt blir det utgitt ca. 24 merker i 2017 med totalverdi på kr 497.-.
Resultat Quiz: Kveldens vinner med 5 rette Erik Strømsø. Sammenlagt resultat for
høsten 2016: Arne Thune-Larsen 22p og Bjørn Eirik Rasmussen 21p., Premiene gikk
til Odd E. Frømyhr og Einar Østmo, begge med 21 p.
Både Kongen og
Dronningen fyller
80 år i år, og fikk
hvert sitt frimerke
utgitt 21. februar
som NK1954 og
1955

20

Møte 2467 – julemøtet Tekst Knut Arveng, fotograf Tryggve Johansen
Julebordet 2016 fulgte god gammel oppskrift og føyer seg lett inn i rekken av de siste
årenes julebord. Litt spesielt var det kanskje denne gangen at vi markerte vår klubbs
130 års eksistens med utdeling av ordener og års nåler.
Men først – vi møttes på tradisjonelt vis på Scandic Hotel Oslo City lørdag 10.
desember, hvor vi småpratet og minglet med en vordrink før vi kunne sette oss for å
nyte bordets gleder. Hele 53 av våre medlemmer eller følge var tilstede denne
kvelden, og stemningen var høy fra første stund. Vi hadde hele restaurantområdet til
vår disposisjon, og kunne ta for oss av en stor og flott buffèt med alle de vanlige
varme juleretter som ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og helstekt entrecôte. I
tillegg var det kalde retter som forskjellig sjømat og mange typer kjøttpålegg, samt
forskjellige salater. Dette ble etterfulgt av et dessert bord som inneholdt det meste av
godsaker.
Klubbens leder Arne Thune-Larsen kunne ikke være tilstede, så i hans sted var det
nestleder Marit Elind som var kveldens ”toastmaster”. Etter maten var det seremonitid
– det skulle utdeles 25- og 50-års nåler, og forskjellige grader av klubbens orden ”Det
gylne posthorn”. Med det var kveldens formelle del
”Medaljevinnerne” på årets
over, og medlemmene kunne kjøpe drikkevarer eller
julebord, fra venstre:
blande seg ved bordene til hyggeprat. Som vanlig et
Arvid Løhre, kommandør
vellykket julebord.
Arne Schøning, 50 årsnål
Svein H. Andersen, ridder
Knut Arveng, kommandør
Georg Størmer,
ordenskollegiet
Marit Elind, kommandør
Gunnar Melbø,
ordenskollegiet
Øistein Haugen, storkors
Tryggve Johansen (litt foran),
kommandør
Bjørn Eirik Rasmussen,
storkors
Carl Gørann Scheve, ridder.

Tre medlemmer var ikke til stede så de kunne
motta sine hedersbevisninger. Det var Per Erik
Knudsen, storkors, og Karl Schei og Jan Henrik
Fjære, riddere. T.h. et glimt fra et av bordene.
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Referat fra møte 2468

Referent Svein H. Andersen

Tilstede: 31 medlemmer.
Møtet ble åpnet ved at klubbens leder ønsket velkommen til et nytt semester og et nytt
år. 1 nytt medlem ble tatt opp.
Dagens quiz ble vunnet av Einar Østmo. Miniauksjon ble avholdt som vanlig, men jeg
tror alle hadde brukt opp pengene på julegaver, da interessen var laber og tilslagene
lave.
Kveldens foredrag ble holdt av Knut Arveng og tittelen var: Alle amerikanske
presidenter - Illustrert med frimerker, postkort og brev.
Med innsettelsen av Donald Trump, den 20 januar 2017, snakker vi om hele 45
personer. Det hele startet med Georg Washington, som var president i to perioder,
1789-1797. Georg Washington hadde vært general og sjef for kolonihæren under den
amerikanske uavhengighetskrigen.

Innsatsen under krigen bidro nok i sterk grad til at han ble USAs første president. Den
3 i rekken Thomas Jefferson sørget for å kjøpe Louisiana fra Frankrike. Nummer 5
James Monroe tok over Florida fra Spania og unionen var nå blitt til 22 stater.
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President nr 9 William Henry Harrison holdt en så lang
tiltredelses tale, 1 t 40 min i friluft i sno og yr, uten frakk,
at han fikk lungebetennelse og døde. Nr 10 John Tyler
fikk med seg Texas i 1845.
James Knox Polk, nr 11 vant krigen mot Mexico og
annekterte områdene California, Nevada, Utah samt deler
av Arizone, New Mexico og Colorado – som alle ble
stater senere. Under James Buchanan nr 15 brøt
borgerkrigen ut. Abraham Lincoln nr 16 fikk jobben med
å føre krigen. Hans proklamasjon om full frihet for
slavene var krigens kjerne, noe som førte til at han ble
myrdet av John
Wilkes Booth
den 14. april
1865.
Andrew Johnsen
ble innsatt og
ryddet opp, samt
kjøpte Alaska
fra russerne i
1867. President
James A. Garfield, nr 20 i
rekken, ble skutt
ned på en jernbanestasjon
i
1881. Han døde
av skadene, ikke
fordi de var så
alvorlige, men
mer fordi helsevesenet
ikke
klarte jobben sin. Det amerikanske Røde Kors ble stiftet i Garfields periode. Chester A
Arthur, nr 21, fikk æren av å avduke Washington monumentet i 1885.
Mens Grover Cleveland, nr 22 innviet Statue of Liberty 28
okt. 1886.
William McKinley vant krigen med Spania om Cuba. Med på
kjøpet fikk han Fillipinene, Puerto Rico og Guam. Han ble
skutt og myrdet i 1901. President Theodore Roosevelt, nr 26,
var den første president som fikk Nobels fredspris i 1906.
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Thomas
Woodrow
Wilson, nr 28 erklærte
Tyskland krig i 1917,
og fikk Nobels fredspris
i 1919 som grunnlegger
av Folkeforbundet.

Franklin D. Roosevelt,
nr 32, er den som har
besatt Det hvite hus
lengst. Mannen tilbrakte store deler av
livet i rullestol pga
polimyelitt. Han døde
av hjerteslag 12. april
1945. Han er vel den
personen som også er
viden kjent for å samle
frimerker og er avbildet
på mange frimerker.

24

Harry Truman, nr 33
og arvtager, ble den
som ga ordre til å
slippe den første atombomben i historien. Etterfulgt av Dwight D. Eisenhower, nr 34,
muligens mest kjent som øverstkommanderende for de allierte styrker under invasjon
6 juni 1944. Han var også NATOs første sjef.
John F. Kennedy, nr 35 kjent og
husket for sin håndtering av Cubakrisen og sin tale i Berlin. Han ble
skutt 22 nov 1963 av Lee Harvey
Oswald.
Nr 37, Richard M. Nixon, mest
kjent for Water-gate skandalen i
1974, men fikk oppleve at USA
satte det første menneske på
månen, den 20 juli 1969. James E.
Carter, nr 39 i rekkefølgen, fikk
Nobels fredspris i 2002. Ronald
Reagan var nr 40, og fikk til
fredsavtalen med Gorbatsjov. Nr
41 Georg H W Bush, fikk
Golfkrigen i 1991 å stri med og nr
42 William J Clinton, husker vi
muligens mest på grunn av hans
damehistorier og at han var gift
med Hillary Clinton, som har gjort
to forsøk på å bli USAs første
kvinnelige president, uten å
lykkes.
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Georg W Bush, sønn av nr
40 Bush, var omstridt og
fikk oppleve 9-11.
Barack H Obama, den
første fargede presidenten i
historien. Fikk Nobels
fredspris i 2009.

Hva nr 45 Donald Trump vil
bringe – gjenstår å se.
Forhistorien har vært fargerik
og oppsiktsvekkende.
Til slutt litt statistikk:
Av 45 presidenter var kun en
ugift. Minst 23 var advokat
av yrke og minst 16 hadde
vært offiser. Det ser ut som
demokratene har hatt embetet
minst 15 ganger, republikanerne 18 ganger, nasjonalistene Whigpartiet 4 ganger
og føderalistene 2 ganger.
(Har ikke tatt hensyn til at
mange hadde flere perioder.)
Fire presidenter har blitt
skutt/myrdet:
Abraham Lincoln (1865),
James A Garfield (1881),
Willam McKinley (1901) og
John F Kennedy (1963).
Vel gjennomført Knut. Takk for et meget bra og interessant foredrag. Mye
informasjon og mange fine kort og frimerker tilknyttet emnet.
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Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK våren 2017
Mars
6/3

På jakt etter Carl Normanns tapte arkiv.
Ivar Elgesem fra Postkortklubben forteller om Normanns postkortproduksjon
fram til det brant på Hamar i 1935

13/3

Auksjon. En fin anledning til å skaffe seg noe nytt før sommeren

20/3

GENERALFORSAMLING. Vis interesse for klubben din ved å møte opp og
bli med på å bestemme klubbens videre drift.

27/3

Klubbaften/byttemøte/liten auksjon

April
3/4

24/4

Mai
8/5

Frankeringsmaskinavtrykk m/reklame.
Et spennende og naturlig element i Motiv- Åpen- og Hjemstedssamlinger.
Arne Thune-Larsen viser oss eksempler, og gir oss råd og vink.
Auksjon og frimerke-loppemarked.
Styret anmoder medlemmer til å ta med dubletter, esker, album,
innstikksbøker etc .for salg, slik at andre får glede av dem. Vanlig auksjon, og
loppemarked salg i egen regi.
Estlands posthistorie 1914 – 1920.
Jaan E. Roots forteller.

15/5

Sommerauksjon.
En større og mer spennende auksjon. (Innlevering av objekter bes skje snarest
mulig til auksjonskomiteen).

22/5

Sommermøte. Nærmere detaljer i neste nr. av Info.

24-28/5 Utstillingen "Finlandia 2017" finner sted i Tampere. OFK planlegger en
fellestur for medlemmer, se egen artikkel i bladet.

Ved alle møter og auksjoner i Schafteløkken åpner dørene kl.18.oo.
Møter og auksjoner starter kl.19.oo.
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