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Fra Frimerkets dag på Majorstuen Postkontor.
Dette nummer av INFO inneholder godt stoff fra klubbens
liv høsten 2017, vesentlig i form av fyldige, gode referater
fra møtene om :
Sjeldenheter og uvanlige frimerkeobjekter. ─
Tradisjonell samling Finland. ─ Norgeskatalogen 2018. ─
Sverige: Båndmerker 1920-1936. Men også små artikler om en av
stifterne og om en utdøende del av "festfilatelien".

Dessuten programmet for den nærmeste delen av sesongen,
Julemøte-påmelding og informasjonen om Årets tur 2018.
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I tidsrommet september til mai avholdes
vekselvis medlemsmøte og klubbaften/ auksjon
hver mandag.
På medlemsmøtene er det kåserier over
filatelistiske emner eller temaer av allmenn
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klubbauksjonene kan man enten være tilstede
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Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass l, 0267
Oslo (like ved Frogner plass).
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Viktig forhåndsvarsling!
Klubbens styre undersøker
muligheten for å avholde en
Regional utstilling i
Håndverkerens kurs- og
Konferansesenter i
forbindelse med Frimerkets
Dag, fredag 5.oktober og
lørdag 6.oktober 2018.
Vi trenger eventuelt positiv
hjelp og støtte fra våre
medlemmer .
Nærmere om disse planer på
kommende møter og i neste
nummer av INFO.
Arne
Til dette nummer av INFO er så
godt som alt stoff kommet fra
formann og resten av styret.
Bortsett fra forsidebilde fra
INFO-redaktør Knut Arveng har
andre medlemmer ikke funnet
tid eller krefter til bidrag til
bladet.
Til alt hell for meg som
redaktør, har referatene fra
klubbens møter vært innholdsrike nok til å være fin erstatning
for annet mulig artikkel-stoff.
Jeg har søkt å gi referatene en
grafisk form som kan bidra til å
gi de medlemmene som ikke
har kunnet delta på møtene,
gode inntrykk av at OFK tross
alt er en levende forening av
frimerkesamlere.

Per Erik

Meld deg på til OFK’s
julebord 2017 !
Det tradisjonelle julemøtet i OFK
avholdes på Scandic Hotel Oslo City,

lørdag 9. 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 restauranten til disposisjon.
Det serveres tradisjonell varm julemat som
ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og
helstekt entrecote. I tillegg kalde retter som
gravet laks, varmrøkt ørret, tre typer sild,
krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler,
assorterte skjell, glasert juleskinke,
roastbeef, sylte, lammerull og diverse
salater.
Til slutt serveres en stor dessertbuffét.
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)
senest 28. november.
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OFK’s reise 2018
OFK har til neste år
planlagt reise til
Tallinn.
Turen går i
forbindelse med
FEPA-utstillingen
Estex 2018.
Den avholdes 1315/7-2018.
Mer informasjon
om utstillingen kan
finnes på;
http://refs.ee/en
Opplegget blir som
på turene de siste
årene:
OFK bestiller hotell for de som ønsker å delta, mens deltagerne selv bestiller reisen
til/fra Tallinn. Det naturlige er vel å reise senest på torsdag 12/7 og hjem på søndag
eller mandag (15-16/7).
Det går direktefly Oslo - Tallinn. 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 Tallinn i utstillingsperioden.
For nærmere informasjon om turistmål i Tallinn og omegn, se

www.visittallinn.ee/eng
I tillegg til besøket i Tallinn planlegges det som vanlig med et fellesarrangement.
Dette er planlagt til lørdag 14/7.

For å melde deg på gjør du som følger så fort som mulig og senest 15 januar;




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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Klubbens aktiviteter for vinteren 2017-2018
November 2017:
13.11. Dag Røhjell: "Australia". Quiz og lynauksjon.
20.11. Juleauksjon. Mange gode objekter.
27.11. Halvor Fasting fra Postens Frimerketjeneste forteller om
frimerkeåret 2018. Quiz og lynauksjon.
Desember 2017:
9.12. Vårt tradisjonelle julemøte på Scandic Hotel Oslo City.
Se INFO nr. 4, side 3 om påmelding.

Januar 2018:
15.1. Klubbaften m/miniauksjon og bytte/ salg.
22.1. Ørn Grahm: "Glimt fra de store frimerkeauksjoner i
2017". Quiz og lynauksjon.
29.1. Klubbaften i Frydenlundsgate (NB!). Miniauksjon og bytte/salg.
Samtidig kan du lære vårt bibliotek bedre å kjenne!
Februar:
5.2.
Bjørn Eirik Rasmussen: " En reise til Galapagos".
Quiz og lynauksjon.
12.2. Klubbaften, med miniauksjon og bytte/salg.
19.2. Per Erik Knudsen: "Danske Helsaker med tilleggsfrankering m.m.
Quiz og lynauksjon.
26.2. Klubbaften m/miniauksjon og bytte/salg.
Mars:
5.3.
Forbundspresident Frank Gilberg:
"Tanker og nye idéer fra Forbundsstyret".
Quiz og lynauksjon.
12.3. Klubbaften m/miniauksjon og bytte/salg.
19.3. Generalforsamling.
Følg med på hjemmesiden vår:
www.oslofilatelistklubb.no
Der kommer evt forandringer i program og annet
nyttig aktuelt stoff.
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Deretter fulgte han opp med NK 18 plate
III og NK 77 IX, begge kjent i meget få
eksemplarer.

Referat fra OFK møte 4. sept. 2017.
Nytt semester og nytt møte, nummer
2476 i rekkefølgen. 28 medlemmer og 3
gjester innført i protokollen. Klubbens
leder kunne ønske et nytt medlem velkommen, Fredrik Thune-Larsen. I tillegg
ble et kommende medlem anmeldt, Stig
Kristiansen.
Siden Jan Henrik Fjære ikke hadde vært til
stede på fjorårets julemøte, fikk han nå
sitt ridderbrev. Det ble informert om at
neste års klubbtur vil gå til Tallinn, Estland
og frimerkeutstillingen Estex. Det ble også
minnet om at to av høstens klubbaftener
vil bli holdt i Frydenlundgata. Dette
gjelder datoene 9. okt. og 6. nov.
Tradisjon tro kunne man få kjøpt årets
Årbok for kr 100,- av Tore Berg.
Dagens quiz ble vunnet av Knut Arveng,
6,5 poeng. Trøstepremiene gikk til Egil
Kiserud og Bjørn Erik Rasmussen.
Etter dagens auksjon, var det tid for
kveldens foredrag, som hadde tittelen:
«Sjeldenheter og uvanlige

g

Så fikk vi se to store enheter av NK 127
utagget og NK 76.

frimerkeobjekter.»
Kveldens foredrags holder:
Kjell Kårvang, Grimstad Filatelistklubb.
Kjell Kårvang samler hele verden, dog ikke
Nord-Korea.

En annen morsom raritet var NK 112,
Norges første 20 kroners merke?

Som det muligens høver seg, startet han
med Norge nr. 1. Her ustemplet med lim
og svak hengselrest, et meget uvanlig
objekt.
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Så gikk ferden videre til Honduras første
luftpostmerke, kjent i 7 eksemplarer.
Uganda Eight annas, kjent i et ark.
Western Australia – feil fargeavtrykk.
Andre rariteter var New Foundland med
omvendt overtrykk og Argentina,
skihopper med flaksende armer.

Så har vi brev med Colombias første
luftpostmerke.Det uvanlige er at merket
er helt. Arket ble i sin tid delt med kniv,
slik at 80-90 % av merkene er defekte.
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En moderne raritet fra Senegal. FDC som ikke er nevnt i katalogene og hvor navnet
MALI er overstrøket.
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Fra Bolivia kunne Kjell vise en første flygning, det var kun 14 brev med på
flygningen, hvor merkene er overtrykt etter at de er satt på brevet. Dette førte til at
trykket er utenfor merkene.

Hva med et inflasjonsbrev fra Tyskland med verdens høyeste porto?

30.11.1923, Brev fra slutten av inflasjonstiden. Frankert med 480 milliarder Mark.
Etter "dags"-taksten skulle det vært 1.920.000.000.000 Mark ...
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La oss avslutte med to rariteter fra Bermuda. En 3-stripe som er utagget vertikalt,
maks 14 kjente. Samt et merke med dobbelt overtrykk, kjent i antall 5 eller 6.

I tillegg til dette ble det vist mange andre rariteter og
sjeldenheter, men dessverre er det ikke plass til alle
her.
OFK takker Kjell Kårvang, for at han ville ta turen fra
Grimstad til Oslo, og for et meget interessant og
lærerikt foredrag.
Svein H Andersen
Referent

Auksjonsutvalget trenger nye medlemmer!
Ethvert utvalg trenger av og til nye friske krefter.
Vi er utfordret av mange eksterne klubber/auksjonshus/internett
auksjoner som gjør at tilgang til både objekter og kunder har endret
seg over de siste årene. Dette til tross, auksjonsvirksomheten hos
OFK består og er en viktig brikke i klubbens sosiale liv.
Ifm naturlig avgang i utvalget søker vi etter ett til to nye
medlemmer, som kan gjøre en innsats for klubben ved å holde liv i
og videreutvikle auksjonsaktiviteten vår. Dette for at vi fortsatt kan
skape interesse for auksjonsvirksomheten både for våre egne
medlemmer og overfor andre filatelister.

Vi ber derfor om at interesserte melder sin interesse til
Auksjonsutvalgets leder Jan-Henrik Fjære eller til klubbens
leder Arne Thune-Larsen.
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"GAUKEN" blir borte.
Styret i OFK innstiller på at den
festfilatelistiske orden "Den Glade Gauk"
legges ned.
I henhold til våre lover og statutter vil endelig
vedtak eventuelt bli gjort på ordinært
klubbmøte i november 2017.
Ordenen har ikke vært utdelt på mange år, og
styret mener det ikke lenger er naturlig med
en slik egen orden.
20.9.2017 Styret i OFK

Festfilateli.
Alle som har lest klubbhistorien, har sett hvor viktig
OFK har væt som samlingssted med god mat og
godt drikke. I mange år fungerte klubben også for
mange medlemmer som "en klubb". At noen da
fortjente en festorden, var flere ganger I OFKs
historie en selvfølge. Ikke nødvendigvis for at
mottagerne var de som festet mest, men fordi de
gjorde en innsats for det sosiale livet i klubben.
Ordenen har også tidligere vært nedlagt, men
gjenopprettet etter 2. Verdenskrig.
Vi andre får se ordenen bæres med stolthet av de
av våre med medlemmer som tidligere er blitt
tildelt "Den glade gauk" – på klubbens julebord og
fremtidige jubileer. Nedleggelse av en orden,
medfører ikke bortfall av retten til og æren av å
bære den.

*

Inntektskilde eller bare "gimmick" ?

I gammel tid var gjøken/gauken tillagt betydning
som en spåfugl, senere også en "spøkefugl".
Som fugl er den I Norge nesten utrydningstruet.
Redaktøren våger ikke spå at filatelien er truet
fordi ordenen blir nedlagt. Kanskje er det tvert
imot!

Per Erik
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Referat fra OFK møte 18.
september 2017.
Arne Thune-Larsen kunne ønske velkommen til møte nummer 2477. 29 medl. var
innført i protokollen. Et nytt medlem,
Stig Kristiansen ble ønsket velkommen,
ingen nye anmeldelser denne gang.
Dagens quiz ble vunnet av Ragnvald
Haugen, 6 poeng. Trøstepremiene gikk
denne gang til Jan Henrik Fjære og Per
Erik Knudsen, begge med 5 p. Etter
dagens auksjon, var det tid for kveldens
foredrag, som hadde tittelen:
«Tradisjonell samling Finland.»
Kveldens foredrags holder:
Knut Fr. Knutzen.
Knut begynte med en introduksjon av
Finland. Finland var lenge en del av
Sverige, men i 1808 ble de delene av
Sverige som lå øst for Bottenviken
erobret av Russland. Dette førte blant
annet til at Finland en tid hadde felles
porto med Russland. Finland ble
selvstendig den 6. desember 1917.

De første finske merkene er med små
perler, så her er det viktig å kunne skille
mellom de små og store. Knut påpekte
også at disse merkene ikke burde kjøpes
uten at det følger med attest, da det
kan være vanskelig å skille mellom
størrelsen på disse perlene.
Den neste serien – Våpentype med
store tagger har et utall av forskjellige
typer, hvor forskjellen som oftest er
fargeforskjellen. Et triks for å finne ut
om de er ekte: Pust på merket, legg det
på en glassplate. Hvis det er ekte skal
hjørnene krølle seg. Hvis de blir liggende
flate, så er merket høyst sannsynlig
falskt. Men selv de falske merkene
omsettes for ett til to tusen kroner pr
merke.
Det er utgitt flere serier med
Våpentype, noen med russiske valører
og noen med finske valører. Et annet
triks er å legge merkene i vann, for å se
at ikke taggene er påsatt. Det er flere
enn en person som har oppdaget i slike
situasjoner, at en eller flere tagger
løsner fra merket.
Russiske merker brukt i perioden
1891 – 1918.
Fra 1.1.1891 ble russisk mynt godkjent
som betalingsmiddel. Russiske frimerker
innføres i Finland den 1.5.1891 etter
ordre fra den russiske innenriksministeren.
For å kontrollere at fortjenesten ble
innberettet til den finske kronen, ble det
påsatt små ringer.
Etter 14.1.1901 var det kun tillatt å
bruke russiske frimerker.

12

Russiske merker brukt i perioden 1891 – 1918.
Fra 1.1.1891 ble russisk mynt godkjent som betalingsmiddel. Russiske frimerker
innføres i Finland den 1.5.1891 etter ordre fra den russiske innenriksministeren. For å
kontrollere at fortjenesten ble innberettet til den finske kronen, ble det påsatt små
ringer. Etter 14.1.1901 var det kun tillatt å bruke russiske frimerker.

Våpentype M/60 russiske og finske valører
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Russisk bruksserie med ringer M/89 og Russisk bruksserie uten ringer 1899-1911.
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Brev med russisk
frimerke.
Stempelet er
trespråklig: Svensk,
finsk, russisk navn:
VIBORG.

Postanvisning
31.7.1917 med
russiske
bruksmerker.

Brev med
Brev med frigjøringsmerker. Det var fruene til falne soldater som utga disse – til inntekt for
frigjøringsmerker.
de etterlatte.
Det var fruene til
falne soldater som
utga disse – til
inntekt for de
etterlatte.
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Tsarmerker på brev, egentlig vekselmynt/nødmynt.

Et klenodie! Merket
skal etter sigende ikke
finnes.

Russiske frimerker og helsaker brukt i Finland
1891 – 1918 deles i følgende grupper:


Merker i russisk valører,
utgitt og solgt gjennom det finske postvesen.
Gyldige både utenriks og innenriks, til all slags post i Russland og Finland.



Ringmerker 1891 – 1911, utgitt og solgt bare i Finland.



Ringmerker 1899 – 1918, utgitt og solgt både i Russland og Finland.



Merker av russisk type med finsk valør, solgt bare i Finland, gyldig kun innenriks.



Russiske merker kjøpt i Russland, brukt i Finland 1891 – 1918 (medløpere)



Vekslemerker (nødmynt), utgitt som mynt, men også brukt som frimerker 19151918.
De finske seriene er
store og vi kan vel si
at de består av
mange forskjellige
typer og varianter.
Dette gjenspeiler
seg i type papir,
forskjellig tagginger,
forskjellige
vannmerker og ikke
minst fargenyanser.
Merkene ser like ut,
men de er altså
forskjellige.
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Finland har
mange serier
med Røde Kors
merker. De var
tidlig ute.

Finland er også
et land som har
utgitt mange
fine merker og
motiver i
moderne tid

Utvandringen til "New Sweden" var
ikke bare fra det Sverige vi kjenner i
dag. At julenissen bor i Finland legges
det ned store resurser på å markere,
også på frimerker.

Etter å ha hørt på Knut, kan vi
fastslå at Finland har mye å by på
når det gjelder typer og varianter.
Det som er viktig er å studere
katalogene og kjenne forskjellen
på de enkelte merker. I tillegg til
dette ble det vist mange andre
rariteter og sjeldenheter, men
dessverre er det ikke plass til alle
her.
OFK takker Knut Fr. Knutzen for et
godt og meget interessant og
lærerikt foredrag.
Svein H Andersen
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Referent

Frimerkets dag 7. okt. 2017 på Majorstuen postkontor
Også i år ønsket Oslo Filatelistklubb å markere Frimerkets dag. Med fjorårets erfaring i
bakgrunn, hadde klubben i år bestemt seg for å spørre Majorstuen postkontor om et samarbeid.
Kontakt ble opprettet Kan OFK få lov å ha en stand på postkontoret den 7 oktober i anledning
Frimerkets Dag 2017? Responsen var meget positive, og komiteen avtalte møte med
postkontoret. Her skulle man se på lokale, samt avgjøre hvordan man kunne benytte seg av
postkontorets fasiliteter. Etter befaringen og hyggelige samtale, ble vi enig om å sette
hverandre stevne 7. okt. kl. 0930. Postkontoret åpnet kl. 1000, så vi hadde tid til å få rigget oss
og komme på plass. For å skape blæst om dagen la vi ut informasjon på OFK s hjemmeside,
samt sendte informasjon om frimerkets dag på Majorstuen Postkontor til Majorstuen og
Bogstadveien Næringsforening. Denne informasjonen ble lagt ut på foreningens hjemmeside;
Bogstadveien.no.
Dagen opprant, solfylt og fin, dørene ble åpnet og utstyret båret inn. Majorstuen postkontor er
ikke stort, men vi fikk plass midt i lokalet. Her fikk vi satt opp et bord og fire rammeflater. På
utsiden hadde vi satt opp egen plakatbukk, slik at man kunne se at Oslo filatelistklubb markerte
Frimerkets dag inne på postkontoret.

I tillegg til årets salgsprodukt og særstempel, hadde vi med oss Forbundets blad, eget tidsskrift,
rotekasse med klipp, den nye Norgeskatalogen og et par en-rammes eksponater.
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En rammeflate viste postkontorets stempler gjennom tidene. Når man ser hvilken
stempelflora Majorstuen postkontor har hatt, er det litt trist å få høre at nå er det kun ett
datostempel med postkontorets navn til daglig bruk.
Rammeflate 2 viste kort fra området Majorstuen. Dette var nok den rammen som fikk størst
oppmerksomhet. Her var det både gamle og unge som kjente seg igjen, og som kom med
kommentarer. At området har utviklete seg, var vi alle enig om.
Rammeflate 3 viste et
utsnitt av norske
frimerker. Det ble vist
frem gamle, men mest
nyere frimerker. Denne
rammen fikk også mye
oppmerksomhet, da flere
kunne fortelle at de
husket frimerkene og
spesielt OL året 1994. Den
siste rammeflaten
inneholdt informasjon om
Oslo Filatelistklubb og den
nye Norgeskatalogen.
Majorstuen postkontor
har mange besøkende,
selv en lørdag formiddag.
Vi fikk mange fine
samtaler. Samtalene var
med personer som kunne
fortelle om fordums
dager, når det gjaldt
frimerkesamling. Noen kunne fortelle om fars eller bestefars samling. Atter andre igjen om en
svigersønn som arbeidet for posten med å utarbeide frimerker. Noen ville egentlig kun
snakke.
Mange filatelister eller frimerkesamlere var det ikke, men: Noen for å kjøpe frimerkene og få
disse stemplet med dagens særstempel; Noen kom bare for å kjøpe frimerkene og andre kom
for å kjøpe Forbundets salgsprodukt.
Uansett, vi som var til stede hadde en fin og interessant dag. Mange samtaler med hyggelige
mennesker, fin atmosfære og en meget hyggelig og vennlig betjening på postkontoret. Til
tross for alt dette, interessen for nye frimerker og frimerkesamling generelt er ikke lenger hva
det en gang var. Hver gang vi kom i snakk med unge mennesker og spurte om de samlet
frimerker – fikk vi ofte følgende spørsmål tilbake – hva kan jeg bruke det til?
Oppsummert vil jeg si at det ble et meget fint arrangement. Majorstuen
postkontor viste bare velvilje og service. Skal OFK også arrangere
Frimerkets Dag i 2018, var vi hjertelig velkommen tilbake. OFK takker
Majorstuen postkontor for velvilje og positivitet og sender dem en
blomst.

Svein H Andersen Oslo Filatelistklubb
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Hvem kjenner
Gottfred Pleym?
Et lite stykke fra Kristiania
Filatelist Klubs historie
plukket jeg nylig opp hos en
handler på "Stampex" i
London.
I utgangspunktet en ganske
vanlig 10 øres Brevkort, men
avsenders navn gjorde meg
interessert.
Navnet Gottfred Pleym, Christiania
ga gjenklang hos meg. Kortet er
sendt fra Christiania 28.XI.87 til
Marseille i Frankrike, og i teksten.
som er skrevet på tysk, søker Pleym
byttekontakt for frimerker. Han
oppgir den ennå ikke 1 år gamle
Christiania Phil. Club som referanse.
Ser vi litt inn i Kristiania Filatelistklubbs historie leser vi:
"Gottfred Pleym sammenkaldte
filatelister her i byen til et møte i
Jacob Fischers foretning i Raadhusgaten 1 og 3 for å raadslaa om
oprettelse av en frimerkesamlerforening".
Den 11.december 1886 mødte 13
herrer, blant dem Gottfred Pleym,
og stiftet klubben, og sammen med
C. E. Fischer fikk Pleym oppdraget
med å utarbeide de første statutter
for klubben.
På 5 års festen i 1891 ble Pleym
utnevnt til Kommandør i "Det
gyldne posthorn". (Se neste side.)
"Som prøve paa den dekorertes
Brevkortet blir således en kjær tilkomst til både min
samling hinsættes
Norge-Frankrike
og min
levnesløp
følgende:
samling over klubbens historie.
Det er alltid noe spennende å finne i en handlers brevkasser! Men husk å se både for
og bakside av forsendelsen. Det skal jeg fortelle mere om i neste nummer av INFO.
Arne T-L
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Fortsatt fra side 24:

OFK takker Bjørn Muggerud, Erik
Olafsen og Kjell Åge Johansen for det
arbeidet de har nedlagt i forbindelse
med utarbeidelsen av årets
Norgeskatalog. Dette er et meget godt
og solid produkt, som vi alle ønsker oss
og gleder oss over.
35 medlemmer var innført i protokollen
denne kvelden.
Svein H Andersen, Referent

Et spørsmål som kom opp, og som
komiteen vil ta med seg, er om
katalogen kan komme med spiralrygg?
Dette vil gjøre det lettere å ha den
liggende oppslått. Katalogen øker for
hvert år, og et spørsmål i denne
forbindelse er: Hva skal med og hva skal
ikke med? Skal man kunne holde seg
innenfor de rammer som i dag gjelder,
må man vurdere hva man skal ta bort. En
annen måte å si det må; Hva hører
naturlig hjemme i en katalog over norske
frimerker?
En annen gledelig ting ved årets utgave,
er at det er flere annonsører enn
tidligere. Prisen på katalogen er fortsatt
hyggelig lesning: 350, - for OFK
medlemmer, 390,- hvis man vil ha den
tilsendt i posten. Ordinær pris er 425,-.

© filur

Å utarbeide en slik katalog, er et meget
stort og krevende arbeid. Skal klubben
fortsatt kunne gjøre dette, er vi avhengig
av at det er personer som vil være med
på laget. Klubbens leder oppfordret oss
alle til å vurdere om dette var noe den
enkelte kunne være med på.

Til en klistredame
Veninde, det er ikke smukt,
aa klistre merker, som er brugt
paa pakke, brev og kort.
I Fængsel går du lige lugt!
O, fremtid mørk, af siste sort!
O, skjebne av de tristere:
Du sitter fast i klisteret!

Fra annaler for 1891: "Gottfried av Bouillon Pleym er efter hvad der er grund til at
anta, født i Hatfjelddalen i det nordlige Norge, hvor han tidlig viste sig at være karl
for sin hat. Efter i længere tid at ha utdannet sig for handelen fandt han endelig i
hovedstadens utviklede kommunikationsmidler et maal for sine merkantile talenter,
idet han med megen iver kastet sig over en speciel gren av forretningslivet, nemlig
omsætning av sporvognsbilletter til pai kurs. Skjønt flere ganger utsat for efterstræbelser av lanfingrede underordnede, har han dog visst at bevare samlingen. Han sies
at være passivt medlem av den internationale hatteikkeavtagningsforening. Som en
av Kristiania Filatelist-Klubs stiftere utnævnes han til kommandør av "Det gyldne
Posthorn". Devise: Ultra posse, nemo obligatur, det er utlagt: Naar man ikke kan
kløve øren, faar man bruke sporvognsbilletter."
Gottfred Peter Pleym var født i Christianssund 25.4.1850
og en moden mann på 36 da han tok initiativ til OFK.
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Referat fra OFK møte 2. okt. 2017.
Atter en gang kunne klubbens leder Arne
Thune-Larsen ønske velkommen til
klubbmøte, denne gang møte nummer 2478.
Ingen nye opptagelser eller anmeldelser. Det
ble informert om at klubben gjennomfører
Frimerkets Dag på Majorstuen postkontor den
7. okt. Neste klubbaften den 9. okt.
gjennomføres i klubbens egne lokaler i
Frydenlundgata 14. Dette er en test for å se
om vi kan ha klubbaftene der i stedet for på
Schafteløkken – et tiltak for å spare penger.

Det ble videre nevnt at styret vurderer å
gjennomføre en Propaganda/regional
utstilling i 2018, sted Håndverkeren. Saken er
ennå ikke avgjort. Dette vil styret komme
tilbake til ved en senere anledning.
Det var to mann med 7 poeng hver på dagens
quiz. Dagens trukne vinner ble B E Smith.
Kveldens trøstepremier gikk til E Kiserud og T
Brenhoel. Etter dagens auksjon, var det tid for
kveldens foredrag, som hadde tittelen:

«Norgeskatalogen 2018» og kveldens
foredrags holder var Erik Olafsen.
Etter to år, var det igjen
tid for utgivelse av
Norgeskatalogen, den 68
ende i rekken. Første
gang utgitt i 1929.

I årets utgave var det to
spesialartikler:
20 mm-utgaven, NK nr.
49 – 55, skrevet av Bjørn
Eirik Rasmussen.
Prisen på katalogen er fortsatt hyggelig lesning:
350, - for OFK medlemmer, 390,- hvis man vil ha den
tilsendt i posten. Ordinær pris er 425,-.
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En oversikt over to-ringsstempler med tverrbjelke
1936 – 1943, med
sjeldenhetsgradering.

En av sidene fra to-ringsstempel-oversikten. I alt er det 1867 stempler.
Katalogen omfatter 480 sider. Les anmeldelse i NFT nr. 7/2017 og kjøp
katalogen nå om du ikke allerede har sikret deg den.
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Katalogkomiteen har fulgt med på markedet, så også i år er det foretatt justering av
enkelte priser. Trenden i markedet viser at god kvalitet og uvanlige objekter selger
godt. Dette har ført til at prisene i katalogen gjenspeiler nå merker av prima kvalitet
og ikke lenger normale merker. En annen ny sak i årets katalog, er innføring av
bokstaven «M» i prisvurderingen, i stedet for beløp. Dette betyr «minstepris».

En sak som opptar mange, og som det også ble stil spørsmål om, var hvorfor det ikke
er med flere varianter. Komiteen for mange henvendelser vedrørende dette. Det kan
nok være flere årsaker til at mange varianter ikke kommer med, men hovedgrunnen
er nok at det i mange tilfeller ikke er plass på sidene. Skulle man gjøre plass til disse,
må sidene brytes om, og dette er et meget stort og krevende arbeid. To ting som ble
nevnt i denne forbindelse var:
 Mer bruk av klubbens hjemmesider, se
http://www.oslofilatelistklubb.no/sider/varianter.cfm
 Skal man utarbeide en egen katalog, som kun dreier seg om varianter!
Norgeskatalogen er en kilde til mye og viktig informasjon og kunnskap når det gjelder
norske frimerker. Ikke alt kommer med i et slikt referat, men noen stikkord
 Nye opplagstall – oppdateres hver gang, etter tall fra Posten.
 Mange nye bilder av frimerkehefter.
 Ny oppdatering av bruksmerker 1997 – 2017.
 Endringer av nummer.
Dette referatet avsluttes på side 21
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Referat fra OFK møte 16. okt. 2017
Så var vi der igjen. Møte nr. 2479, stedet
er Schafteløkken og det er medlemmene i
OFK som setter hverandre stevne. Etter å
ha blitt ønsket velkommen sto de vanlige
postene på programmet; Quiz, lyn auksjon
og litt informasjon.
Vi kunne ønsker vår nestleder Bjørn Erik
Rasmussen til lykke med de 50.

Et godt verktøy å ha kan være:

Denne gangen var det ingen nye
opptagelser eller anmeldelser.
Skule Bøie hadde igjen tatt turen fra
Tønsberg og Nøtterøy for å holde
kveldesn foredrag
«Sverige: Båndmerker 1920-1936».
Og la oss slå det fast med en gang, det
er disse merkene vi snakker om:

Og kanskje denne i tillegg:

Like uunnværlig
som NK er for
Norge og norske
merker, er Facit
Special for den
som samler
Sverige og
svenske
båndmerker.
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Det neste spørsmålet som
naturlig melder seg, er
følgende; Hvordan sorterer
jeg dette? Skule hadde forslag
til løsning;
1. Sorter først på motiv.
2. Deretter på tagging
3. Så etter vannmerke
4. Fortetter med papirtyper
5. og avslutter med farge.
Ved å ta det i denne rekkefølge, vil mange merker falle
på plass av seg selv, da de kun
forekommer for eksempel
bare med en taggings type
eller en papirtype.

Når det gjelder tagging, så er det snakk om to
typer. Nemlig tg 9 ¾ (2 eller 4 sider) og 13 (2 sider).
Den første kommer fra ruller og hefter, mens den
siste kommer kun fra automater.
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«Viramarkering» er mønster på frimerkets bakside etter metallduken, som ble brukt
ved papirproduksjonen. Hold frimerket opp mot lyset, og en eventuell viramarkering
fortoner seg som små hvite punkter i marginalen på frimerket. Facit 184 finnes kun
med tydelig viramarkering, ergo et godt referansemerke!
Vannmerker forekommer i 6 forskjellige typer. Uten vannmerke, med linjer (Cx), med
omvendte linjer (Cc), «KPV», linjer + KPV rett (Cxz) og omvendt (Cz).

Papirtyper finnes i 9 typer:
Agry : gulaktig, med svak eller ingen vira.
Agrg : grønnaktig, tydelig vira.
Av : sjeldent, rent hvitt, gjennomlysende, vira
A1 : svakt rosa, tykkere papir, ikke gjennomlysende, svak vira
A2 : svakt rosa, tynnere papir, sterkt gjennomlysende, tydelig vira
A2 (rent trykk) : fra overgangsperioden til A3, hvitt på framsiden, baksiden er tonet
A3 : rent hvitt, gjennomlysende, tydelig vira
A3 (prov.) : som A3, men tynnere papir
B : mykt porøst papir, gjennomlysende, ingen vira

Hvitt papir A3 er rimelig
lett å se, når man har et
eksemplar å legge ved
siden av de andre. Se siste
merke i hver rad. I tillegg
kan dette noe ganger tas
på dato, da det kom sent i
perioden.

27

Så kan man jo spørre seg – hvorfor skal jeg sjekke alle disse merkene? De er vanlige
og man finner de stort sett overalt. Ser man på merkene under, så er det lett å tro at
de ikke er så spesielle, men øyet kan bedra.
Fra venstre :
140 A Cxz (verdi kr.7500,-)
141 Av

(verdi kr.40000,-)

142 E cz (verdi kr.18000,-)

OVERSIKT over de forskjellige merkene.
Type og Facitnr.

Merkebilder og merknader

Lille
Riksvåpen Fa 139

2 papirtyper
Uten vannmerke
Venstre merke normal
Høyre merke "retusj"

Stående løve,
Fa 140 ─ 143

Type I & II
Forskjellige tagginger
Med/uten vannmerke
Forskjellige papirtyper
Forskjellige farger
Hvordan skille typene?
Toppstrek på «5»-tall
Kort/lang strek på fot
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Type og Facitnr.

Merkebilder og merknader

Stående løve
Fa 144 ─ 146

Type I & II
(grønn kun I)
Forskjellige tagginger
Med/uten vannmerke
Forskjellige papirtyper
Forskjellige farger

Hvordan sklille typene?
En femte kort strek på «skinka.

25 øre :
Kun uten vannmerke
Kun en type
farge/papir
30 øre :
Forskjellige tagginger
Med/uten vannmerke
Forskjellige papir/farge

Stående løve
Fa 147 ─ 148

Gustav V
– «en face» Fa 149

Med/uten vannmerke
Forskjellige
farger/papir

Gustav V
– «en face» Fa 150

Kun en tagging
Kun uten vannmerke
Forskjellige
farger/papir

Gustav V
– «en face» Fa 151

Forskjellige tagginger
Med/uten vannmerke
Forskjellige
farger/papir
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Type og Facitnr.

Merkebilder og merknader
Forskjellige tagginger
Med/uten
vannmerke
Forskjellige
farger/papir

Gustaf II Adolf
Fa 152

Gustav Vasa
Fa 153 ─ 155

Kun en tagging
Med/uten vannmerke
Forskjellige
farger/papir

Postemblem
Fa 156 ─174

Kun en tagging
Med/uten
vannmerke
Forskjellige
farger/papir
Forskjellige
typer på
enkelte valører

Postemblem
35 øre Fa 156 ─ 157

Type I (Fa 156)
venstre
Type II (Fa 157)
høyre

Skillet på
type I og II
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Type og Facitnr.

Merkebilder og merknader

Postemblem 40 øre Fa 158 ─ 159

Type I (Fa 158)
venstre
Type II (Fa 159)
høyre

Postemblem 45 øre Fa 160 ─ 161

Type I (Fa 160) venstre og Type II (Fa 161) høyre
Postemblem 60 øre Fa 162 ─ 163

Type I (Fa 162) venstre og Type II (Fa 163) høyre
Illustrasjonene for båndmerkene med
Facit-nummer 175-190 kommer i
INFO nr 1/2018.

Vi takker Skule Bøie for et meget engasjerende og innholds rikt foredrag. Nå er det
bare å gå hjemme og starte sorteringsjobben. Hvem vet – kanskje vi hadde en av de
mer sjeldne!
Kveldens quiz vinner ble Arne Thune-Larsen, mens det vanket trøstepremie til Knut F
Knutzen og Einar Østmoe.
I protokollen var det innskrevet 26 medlemmer og 3 gjester denne kvelden.
.

Svein H Andersen
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Referent

Velkommen til våre
frimerkebutikker i Oslo
I Frimerketjenestens butikk i
Persveien 34/36 tilbyr vi det
meste av det du trenger til din
frimerkesamling:
• Nye norske frimerker og
samleprodukter
• Eldre norske frimerker
• Utenlandske frimerker
• Samlerutstyr og rekvisita
Åpningstid
Mandag - fredag: 09.00 – 15.00
Egen kundeparkering

Kontakt
E-post:
Tlf:

frimerketjenesten@posten.no
23 14 78 70

Nettbutikk: posten.no/frimerkebutikken

St. Olavs plass postkontor er vårt
utsalg i Oslo sentrum. Her finner du et
godt utvalg i nye norske frimerker og
samleprodukter, samt et begrenset
utvalg i samlerutstyr.
Besøksadresse:
Universitetsgata 2,
inngang fra Munchs gate
Åpningstid:
Mandag – fredag: 07.30 – 18.00
Lørdag:
10.00 – 15.00

