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Innhold i dette nummer:
Møteprogram
sommer og høst.
Finn H. Eriksen:

POSTÅPNERIET SPRO
på Nesodden
Gode møtereferater fra
vinter og vår.
Auksjonsliste for
sommerauksjonen.

Sommermøte
MANDAG 3 JUNI 2019
Vi ønsker flest alle medlemmer
velkommen! Les på side 4.

Oslo Filatelistklubb,
(Org.nr. 961 210 461)
som er landets eldste, markerte sitt 130årsjubileum i 2016.
Med ca. 450 medlemmer i inn- og utland er vi
også landets største frimerkeklubb.
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
interesse, ofte ledsaget av lysbilder. På
klubbauksjonene kan man enten være
tilstede eller delta med skriftlige bud.
Møter og klubbaftener finner stort sett sted
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass l,
0267 Oslo (like ved Frogner plass).
LEDER:
Tore Berg
Mobil: 916 63 558.
E-post :toreberg@online.no
NESTLEDER:
Bjørn Eirik Rasmussen
M 901 24 634 P 67 55 93 85
E-post: berasmussen@hotmail.com
STYREMEDLEMMER:
Svein H. Andersen,
Mobil: 992 08 772
E-post: sveinharthor@gmail.com
Thore Habberstad,
P 22 19 29 22 M 993 67 560
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Rolf A. Hauge
Mobil 918 27 650
E-post: rolfahauge@gmail.com
STYRETS SEKRETÆR:
Svein H. Andersen,
Mobil: 992 08 772
KLUBBENS KASSERER
Bjørn Muggerud
Mobil 905 21 375
E-post: bmuggeru@online.no:
BIBLIOTEKAR:
Kjell Åge Johansen
E-post: kj-aagj@online.no
Mobil 920 13 268
KLUBBAUKSJONER:
Jan Henrik Fjære, Einar Østmo,
Thore Habberstad og Svein H. Andersen

NR 2/2019 - 30. ÅRGANG
KLUBBENS POSTADRESSE:
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo
Klubben har ikke eget telefonnummer.
Bruk nummer som er oppgitt for hver enkelt person.
http:// www.oslofilatelistklubb.no
Ny E-postadresse: mail@oslofilatelistklubb.no
Giro 0532 27 40702
IBAN-nummer NO05 0532 2740 702
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

BIBLIOTEKET
Frydenlundgata 14
har åpent tirsdager kl. 19-21
REDAKTØR
For denne utgaven: Per Erik Knudsen
For neste utgave: Knut Arveng
E-post: info@oslofilatelistklubb.no
TRYKK: Merkur-Grafisk AS
OPPLAG: 600
ANNONSEPRISER (Ex. Moms):
1/1 side s/h kr. 500
1/1 side farger kr. 1000

OFKs medlemsblad sendes til
medlemmene i februar, mai,
september og november.
Frist for stoff 1/2, 1/5, 15/8 og 1/11.
Aktuelle opplysninger om møter og
arrangementer vil alltid være å finne på
klubbens hjemmeside:
www.oslofilatelistklubb.no
Klubben sender meldinger på e-post til
medlemmer som har gjort klubben kjent
med sin e-postadresse.

INFO er et blad som alle
medlemmer i OFK får i
posten, frimerkefrankert.
De siste årene har Knut
Arveng og jeg delt på
gleden av å organisere
bladet. Knut stopper ved
årsskiftet og jeg varer
heller ikke evig.
Det meste av innholdet
kommer fra styret, INFO
er jo nettopp til for å gi
informasjon. Men
redaktørene synes at
informasjonsblader også
skal inneholde annet
lesverdig stoff. Vi har
kunnet bruke styrets
referater fra medlemsmøter ─ som de fleste
medlemmene ikke har
hatt tid, grunn eller
anledning til å delta på.
Vi synes likevel at INFO
også skal gi plass til korte
eller lengre innlegg og
artikler fra andre enn
styret. De er sjeldne!
Det er begrenset hva vi
selv skal og kan skrive om,
så vi ønsker innsats fra
flest mulig av hundrevis
medlemmer som føler at
OFK er «min klubb», «vår
klubb». Vi synes at det
flaut og trist at INFOs
e-post nærmest er ubrukt.
Det meste som kommer
inn der, er pressemeldinger fra utenlandske
klubber og minimalt med
uønsket reklame.
Ikke krav eller bønn, men
forslag:
Skriv til INFO for INFOs
andre lesere.

Per Erik

Noen ord fra klubbens leder:
Møtesesongen for vinter/vår er godt inne i annen halvpart.
Siste mandag i mars var det generalforsamling. Utover
styrets beretning og regnskaper var det valg. Mange tok
gjenvalg for en ny periode, takk til dere alle som stiller opp.
Det nye styret fortsetter mye i samme spor. Dvs blant annet
et høyt antall møter, og med variert innhold. Kontingenten
ble beholdt uendret, i tråd med styrets forslag. Antall
auksjoner i 2019 er fastsatt til fire, og dagene er også
bestemt. Årets sommermøte holdes 3. juni og stedet er
Sporveismuseet. Møteprogrammet ut oktober er inntatt
annet sted i bladet. Møtevirksomheten, både de ordinære
og klubbaftener avholdes etter oppsatt plan.
FILOS 2018 var som tidligere nevnt høyst vellykket.
Tilsvarende utstilling vil det ikke bli i 2019. Styret ser på
muligheten for et noe utvidet arrangement på Frimerkets
dag (lørdag 5. oktober). Norge er i år vert for Nordiautstillingen (Nordia 2019) som holdes 23. til 25. august. Jeg
kan ikke oppfordre nok til at klubbens medlemmer legger et
besøk hit. Det blir den største utstilling på norsk jord på
mange år. Arrangørene fortjener ditt besøk. Klubben vil
også være tilstede med en betjent stand. Norsk
Filatelistforbund holder landsmøte de samme dager, hvorav
det formelle representantskapsmøtet lørdag 24. august.
Auksjonskomiteen arbeider trutt og fast med å tilby
objekter som passer medlemmenes samlerområder, til
fornuftige utropspriser. Avbildning av objekter fungerer bra,
og det videreføres. Auksjonen som holdes 20.mai har et
stort antall utrop. Følg med og aller helst, møt opp som
budgiver.
Møteplanen finner du også på vår nettside. Styret og mange
frivillige som forbereder dette legger jevnlig ned tid og
tanker for å finne interessant tema. Også på klubbaftenene
forsøker vi å ha et lite tema. Alt fra et samlerområde til
demonstrasjon av hjelpeutstyr. De møter som holdes i vårt
bibliotek gir selvsagt tilgang til det formidable utvalg vi har
av håndbøker, kataloger, tidsskrifter og mye annet.
Jeg håper å treffe mange av dere på våre møter eller i annen
sammenheng. God møtesesong ønskes! Og etter hvert
ønsker jeg også alle en riktig god sommer. Årets påske var i
all fall en knallstart.
Tore Berg, leder

3

Sommermøtet avholdes i år mandag 3/6 på Sporveismuseet.

Sporveismuseet ligger sentralt på Majorstuen.
Museet har adresse Gardeveien 5 og ligger bak Deichmanske bibliotek, bare
100 meter fra T-banestasjonen og nær både buss og trikk.
De første hestesporvognene kom i 1875. Museet har et 30-talls vogner av ulike
slag i den gamle «trikkestallen». Ole Mjelva vil være vår omviser.
Vi møtes utenfor Sporveismuseet kl. 17.00, Gardeveien 5.
Etterpå blir det bespisning på Mistral Cafe, Majorstuveien 41 a.
Det blir anledning til å kjøpe det en ønsker å drikke til maten
For å melde deg på denne herligheten, setter du inn egenandel
kr. 250 pr person på konto 0532.27.40702 (Oslo Filatelistklubb).
Innbetalingen gjelder som påmelding.
Betalingsfrist er 24/5. Så meld deg på allerede i dag!
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Møteprogram for OFK sommer og høst 2019
 6. mai
Schafteløkken





13. mai
20. mai
27. mai
3. juni




2. september
9. september












Medlemsmøte på Schafteløkken, med foredrag:
Jarle Teigøy:
Djeveløya og straffefengslene i Fransk Guyana
Klubbaften i Frydenlundgata 14
Sommerauksjon på Schafteløkken (Se dette INFO side27)
Klubbaften på Schafteløkken
Sommermøte på Sporveismuseet (Se dette INFO side 4)

Høstmøtestart – klubbaften – i Frydenlundgata 14
Medlemsmøte på Schafteløkken,
program fastsettes senere. (Les på hjemmesiden, e-post
sendes til alle med kjent e-postadresse. INFO nr. 3 kan også
være ute før dette møtet)
16. september Klubbaften på Schafteløkken
23. september Medlemsmøte på Schafteløkken, med foredrag
Odd Arve Kvinnesland:
Samle skipspost? Et spennende område.
30. september Auksjon på Schafteløkken
7. oktober
Medlemsmøte på Schafteløkken, med foredrag
Øivind R Karlsen:
Katalogisering av postoblatstempler
14. oktober
Klubbaften i Frydenlundgata 14
21. oktober
Medlemsmøte på Schafteløkken, med foredrag
Jan Michelet:
Boer krigen i Sør Afrika – del 2.
Begge parters overtrykk, spesialstempler m.m.
28. oktober
Klubbaften på Schafteløkken

Dørene er alltid åpne fra kl. 1800, både på Schafteløkken, Zahlkasserer
Schafts plass 1, og i klubblokalene i Frydenlundgata 14.
Medlemsmøter og auksjoner starter alltid kl. 1900. Det serveres begge
møtesteder kaffe og kjeks o.l.
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POSTÅPNERIET SPRO

Herredsstyret fikk postsaken til behandling i februar og innstillingen var at
poststedet ikke kunne iverksettes hos
kjøpmann Hagen, men i nærheten av
bryggen på Spro som var det mest
sentrale stedet i distriktet. Kjøpmann
Kjækstad på Spro hadde uttalt seg
interessert i å bestyre poststedet for 100
kroner i året. Forutsetningen var at han
fikk posten med dampskipet til Spro og
at han skulle hente og bringe posten
uten godtgjørelse til skipet. Ordføreren
foreslo likevel at det burde ansettes et
postbud som gikk fra Spro og i retning av
butikken til kjøpmann Hagen og oppsitterne langs denne veien. En slik
ordning ville medføre at folk fikk posten
samme dag som den kom til poststedet
på Spro. Dette forslaget ble nedstemt i
herredsstyret fordi en slik budtjeneste
muligens kunne forsinke opprettelsen av
poststed på Spro.
Postmester Schønning i Kristiania sendte
påny brev til lensmannen etter mottak
av herredsstyrets ønske og vedtak. Der
spurte han om hvor langt det var til
nærmeste poståpneri, og hvor mange
boplasser og voksne personer som ville
ha nytte av et poststed på stedet.
Postmesteren foreslo at navnet på
poststedet burde bli Spro. Postmesteren
ba om en egenhendig signert søknad om
poståpnerstillingen fra Kjækstad samt
forslag til andre «duelige personer» da
postmesteren ville foretrekke dette.
Postmesteren ba også lensmannen
innhente opplysninger fra poståpneriet
som Spro nå hørte under om hvor
mange verdisendinger som er mottatt og
utlevert til Spro-området i 1909.
Dette svarte lensmannen på og forela
tall fra Nesodden poståpneri som var det
aktuelle poststed. I 1909 ble det til Spro

på Nesodden av Finn H. Eriksen
Spro poståpneri ble iverksatt fra 1.august
1910. Spro var ett av 11 poststeder i virksomhet, derav brevhuset Ildjernet, i Nesodden
kommune januar 1956 da siste postkart ble
utgitt. (se utsnitt på neste side)
Nesodden fikk sitt første poststed ved
Nesodden kirke fra 1.mai 1852 med birute
fra Ås to ganger i uken. Navnet ble omgjort til
Nesoddhøgda i 1927 og ble nedlagt i 1992.
Det langt mer sentralt beliggende Nesoddtangen poståpneri, senere postkontor B,
hadde da tatt over det meste av posttjenesten i Nesodden kommune.
Opptakten til Spro poståpneri begynte med
et brev fra lensmannen til postmesteren i
Kristiania januar 1910. Da hadde lensmannen
fått henvendelse fra kjøpmann Hagen om å
opprette et poststed hos ham. lensmannen
var svært betenkt over dette da Hagens
butikk lå nærmere tre km fra Spro brygge.
Han hadde leilighetsvis snakket med folk om
posten ved Spro brygge. De klaget, særlig
med forholdene for bancobrev (verdipost).
Landpostbudet var sjelden å se da han
snudde hos kjøpmann Hagen og
« Publikum altsaa ikke synderlig velseet naar
det gjælder om at træffe Postmanden».
Lensmannen sa at selve Spro vil egne seg for
opprettelse av «Postanstalt» da det fantes
tre landhandlere, isdrift, og større steinbrudd
i Spro i retning mot Svestadstøen. I tillegg til
dette hadde lensmannen blitt underrettet
om at det skulle bygges skipsdokk ved Spro.
Han mente dette også ville være grunnlag for
poststed ved Spro brygge.
Lensmannen avsluttet med at det ville lette
postforholdene betydelig dersom det ble
opprettet poststed så nær bryggen som
mulig og at det kunne utveksles verdipost.
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og omegn ankommet 45 rek-brev og 63
bancobrev med verdi kr 5175,10. På samme
tid ble det avsendt fra samme sted 30 rekbrev og 107 bancobrev med verdi kr.
8477,62, behørig bekreftet av poståpner
Ragnhild Sørli på Nesodden.
Det ble også opplyst at i Spro og omegn ville
ca 200 voksne personer kunne bruke
poststedet. Lensmannen opplyste også at
avstanden til nærmeste poststeder var 8 km
til Digerud (som i 1910 var poståpneri,
senere brevhus fra 1943, men lå i Frogn
herred), 8 km til Steilene med båt. Dette
poststedet ble sammen med Digerud
opprettet samtidig i 1904.
Det skulle vise seg å bli fire søkere på
stillingen som poståpner på Spro.

Resultatet kjenner vi fra poststedsdatabasen at det ble kona til kjøpmannen på
Spro som ble poståpner.
Karen Paulsen Kjækstad hadde stillingen i
20 år fra 1910 til 1930 da sersjant Alf Rosén
overtok.

Postmester Schønning
sendte sin anbefaling om
opprettelse av poståpneri
til Amtmanden i Akershus.
Det skulle vise seg å bli fire
søkere på stillingen som
poståpner på Spro.
Postmester Schønning
sendte sin anbefaling om
opprettelse av poståpneri
til Amtmanden i Akershus.
Anbefalingen ble
videresendt til
Poststyrelsen (Poststyret).
Poststyrelsen uttalte at det
ville være mindre heldig å
utnevne en handlende
som poståpner da det
fantes tre handlende på
stedet som alle hadde søkt
stillingen.
Postmesteren hadde
innstilt kjøpmannen
nærmest Spro brygge som
poståpner.

2.postadm ktr. B, journalsaker 2/41-130, 1910
og Poststedsdatabasen

Spro postkontor C ble nedlagt 1.juni 1989
På Nesodden har det totalt vært 13
poststeder fra 1852 til siste. Bjørnemyr pk
C ble opprettet i 1981 og lagt ned i 1997.
Nesoddtangen postkontor B ble nedlagt i
2014. Norgeskatalogen – Postal II viser at
det nå er tre PIB som behandler posten i
Nesodden kommune.
Finn H. Eriksen
Kilder: Riksarkivet, samferdselsdeptet,
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Referat fra OFK møte 21. jan. 2019.



Så er vi i gang med et nytt semester. Klubbens
leder kunne ønske velkommen til møte nr. 2500.
Dette vil bli markert den 4 feb. 2019. Nytt
semester og nye muligheter og frimerkeopplevelser. Her kan vi nevne STOCKHOLMIA 29.
mai til 2. juni og NORDIA 2019 23. til 25 aug.
Dette er to mulige frimerkeopplevelser. Klubben
arrangerer tur til STOCKHOLMIA, mer informasjon
om dette vil komme senere. Det som ligger
nærmest er markeringen av vårt medlemsmøte
2500, som vi markerer den 4 feb. med kake, eget
PF, og muligens noe mer. Den som tropper opp
den 4 feb. får se. I dag kunne vår leder anmelde
to nye medlemmer. Siden vårt bibliotek har
mottatt mange bøker i løpet av siste år, så vil det
fremover bli lagt frem dubletter for salg. Her vil
det være en mulighet til å gjøre gode kjøp.
Summene er ikke avskrekkende.
Kveldens tema var «Auksjoner – solgte samlinger
og objekter 2018» ved Ørn Grahm. I år kunne
han meddele at han hadde et aldri så lite
jubileum, da han var i klubben for 10`ende gang –
vi gratulerer, og ser frem til de neste.
Først om økonomien:

Den norske kronen er svak. € = nesten 10,-.
USD = 8,60

Dyrt å kjøpe i utlandet, utledninger kan
kjøpe billig her.

Rentene er lave. Rentene går opp, men
skaper en viss uro og usikkerhet.

USAs utenlandsgjeld her øker.

Usikkerhet for aksjer og obligasjoner, gjør at
frimerker burde være fristende.

Fortsatt usikkert i Asia. Avtagende vekst i
Kina. Mange investerer i frimerker. Kjøper
gjerne "hjem".

Udetonerte bomber både i Asia og i USA.
Problemer i EU og stor usikkerhet i England.
Så noen ord om bransjen:

For mye "vanlig" materiale på auksjonene.

Handlere i konkurranse – provisjoner og
kontanter.

Med en del unntak mangler handelen
kunnskaper.

Enkelte firmaer bør gjøre noe med sine
auksjonskataloger og rapportering av
resultater. Dette er også markedsføring!
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Kjøperprovisjonene er begynt å bli i
høyeste laget. Rett nok høye kostnader,
men.
Fastsettelsen av utropsprisene ved
auksjoner. Mye rart her!! Særlig viktig
med hensyn til salg etter auksjonen! Hva
skjer??
Spesielle objekter selger svært godt.
Vanlige i god kvalitet kan være
vanskeligere. Middels kvalitet går dårlig

Så over til auksjonene, og vi begynner med
Postiljonen mars 2018 som solgte Gummesson
sin Finlands samling. Dette var auksjon IV, og
det kommer en auksjon V og VI.

Vannmerke
«ERVAKOSKI
NOK 17.220

Bredr. papir
NOK 593.750

Bredr. papir,
store perler,
NOK 45.125

La oss gå videre til Köhler, som i mars 2018
solgte samlingen til Geoffrey Noer –Færøyene
posthistorie 1751 – 1948.

Til Spania NOK 73.625

3 av mange skillingsbrev, NOK 69.000 og 46.000
fra DK, NOK 39.100 for kjent brev fra Kragerø.

Til Italia NOK 21.375

Vi tar med noen eneste kjente også:
Rek fantasifull oppfrankert helsak Trangisvåg,
NOK 46.000
1875
Eneste
Kjente
NOK
71.250

Spektakulær bruk av provisorier. NOK 69.000

1875 Eneste kjente NOK 89.100

Så over til et lite eksempel på mangel av kunnskaper. Merkene under ble solgt på Germeten i
april 2018. Dette er de dyreste enkeltmerke fra
Kina som er solgt ved noen norsk auksjon.
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Kinesisk røde post og sovjetpost solgt for NOK
86.400, 324.000 og 100.800 hos Germeten.
Historien er som følger. Disse merkene ble først
solgt via et annet auksjonsfirma for 1500,-. Da sto
de i en «kladdebok» og man viste antagelig ikke
hva man solgte. Kjøper leverte så disse inn til
Germeten, som fikk de undersøkt og attestert.
Resultatet ses der! Historien sier også at det var
flere merker i den kladdeboken enn disse tre.
Kunnskaper er viktig!
La oss gå vider til Corinphila, mai 2018, som denne
gangen selger blant annet

NOK 321.000, NOK 200.600 og NOK 310.960.
Da den kinesiske
imperial post skulle
overta for Customs
Post januar 1897 ble
nye frimerker bestilt
i Japan. Disse ble
forsinket. Ny valuta
måtte også innføres
og man valgte den
da internasjonalt
aksepterte
meksikanske
sølvdollar.

Köhler, september 2019 selger nå noen
frimerker som ikke har vært utgitt.
«Gescheide-merke
ble ikke utgitt, da
Tyskland boikottet
lekene. Herr Scheide
hadde et ark i sin
skuff, som kona tok
frimerker av, for å
frankere egen post. Prisen på dette merket ble
NOK 129.500,-.
Et annet merke, som
heller ikke ble utgitt
var det av Hepburn.
Familien nedla
forbud, da man ikke
hadde søkt om
rettighetene til å bruke bildet, hvor motivet er
hentet fra. Prisen ble NOK 541.757,-. I samme
auksjon ble det også solgt forfalskninger. Her
noen eksempler:
Kjent
Marocco
«Hitlerdødning»
NOK
NOK 87.700
871.225

Så tilbake til Postiljonen – september 2019.
Noen nordiske objekter

Først et lite opplag overtrykk. Det var tale om en
høy-verdi og derfor ble senere større "1 dollar"
brukt. Bare 32 slike med små siffer registrert,
mange med skader.
Dette er feilfritt og solgt for NOK 5.015.450.
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Finsk skipspost – Runeberg 1894/95–NOK 7.800
Nå noen objekter fra USA.

1 cent 1868 med Z-grill kjøpt 1998 av Sundman
For USD 935.000. Bill Gross kjøpte 4-blokken
til høyre for USD 2.970.000 i 2005 men makeskiftet blokken mot det unike 1 cent merket !

Utsnitt av en tyveblokk med
omvendt midtparti, hvor 11 merker
var postfriske. NOK 3.865.680
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De fleste land har mange rariteter og sjeldenheter å by. Vi avslutter med to fra Sveits

Nedenfor:
Zürich 1846
Vannrette linjer,
Type IV og V –
seks par kjent.
Ex. Duveen,
Liechtenstein og
Muller
NOK 898.900
Ørn snakket om flere objekter enn det som
her er vist, men plass til alle har jeg ikke. Vi
retter en stor takk til Ørn Grahm for at nok en
gang tok seg tid til å komme og fortelle om
noen av fjor årets store auksjoner og objekter.
I protokollen var det innskrevet 25
medlemmer.

Svein H Andersen/Referent
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Referat fra OFK møte 4. feb. 2019.
Tore Berg ønsket velkommen til møte nr. 2501
hvor temaet var markering av møte nr. 2500. I
kveld var lokalet litt annerledes enn vanlig. Små
bordene var erstattes av et langbord. 30
personer hadde tatt turen, og trosset snøværet
og føret.
Det var to opptagelser og 3 anmeldelser. Videre
så ble det tid til en liten auksjon, lotteri og
boksalg. Kveldens tema var «Møte nr. 2500» ved
Tore Berg ble markert med en stor og flott kake.

Her et objekt utgitt i forbindelse med klubbens
utstilling i 1918, nærmere bestem 5 okt. Akkurat
samme dag som FILOS 2018 åpnet.
At man utarbeidet forslag til både det ene og
andre, kan vi se av denne saken fra
Frognerutstillingen i 1914.

Kaken var stor nok til alle fikk sin bit, og de som
ville ha en til, fikk det. Tore Berg og Arne ThuneLarsen hadde dukket ned i klubbens historie og
kommet opp med diverse objekter som de
hadde tatt med, og lagt frem for studie. Her var
det protokoller, innbydelser, bilder og
filatelistiske objekter. Over 100 års historie har
Norgeskatalogen – første utgave kom i 1928, og
satt sine spor, og vi er takknemlig at noen har
deretter har den fortsatt å komme ut i OFK-regi.
tatt seg tid til å systematisere dette.
En annen kuriositet var Norgesalbumet OFK ga ut
Klubben ble stiftet den 11 desember 1886.
i 1928. Dette er muligens ikke så godt kjent blant
Navnet var da Kristiania Filaltelistklubb (KFK).
klubbens medlemmer, men i kveld kunne vi alle
Det vil si, siden ikke auksjoner/klubbaftner er
ta det i øyesyn. Tore B har nemlig funnet frem et
med, at klubben ar hatt et gjennomsnitt på
eksemplar, som ble sendt rundt for iakttagelse.
underkant av 19 møter hvert år. Neste reelle
frimerkeklubb som ble etablert, var Bergen som En klubb med en slik lang historie har selvsagt
mye å by på. I tillegg til det som allerede er nevnt
kom i 1911, vel 25 år etter. KFK var vert for 2.
kan har klubben stått som arrangør av mange
nordiske fellesmøte i 1895. Dette førte da til
utstillinger, fra klubb nivå til internasjonalt nivå.
omtaler i Nordisk Filateli, både i forkant og
Det er også utgitt flere publikasjoner. En som
etterkant av møtet. Deltagerne fikk sin
deltakermedalje, med sløyfe i flaggets farger og kommer med jevne mellomrom, er klubbens
møtet var preget av foredrag og festligheter om historie. Den skrives gjerne hvert 25 år, sist gang i
hverandre. Blant annet besøk på Holmenkollen 2011. Vi har fortsatt noen eksemplarer igjen.
og tur på fjorden. På samme tid, hadde noen talt Vi retter en takk til Tore B for en rask og
alle verdens frimerkeutgivelser, helsaker mv
interessant vandring i noe av klubbens
inklusive og kommet frem til at tallet var rundt mangesidige historie.
6000!
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I anledning dagen hadde man fått lagd en PF,
som alle tilstedeværende fikk med seg hjem, som
en liten suvenir.

PFen kan kjøpes, hvis det skulle være av
interesse. Kr 20,- pr stk. Kan skje ved
henvendelse til klubbens sekretær.

Svein H Andersen /Referent

Referat fra OFK møte 18. feb. 2019.
Det er mandag kveld, 18 feb. 2019 og OFKs leder
Tore Berg ønsket velkommen til møte nr. 2502.
Han kunne nå opplyse om at det var ca. 27 år til
møte nummer 3000. Øvrig info ble gitt om
diverse frimerkeblader som klubben mottar.
Spesielt siste nummer av DFT som hadde en
meget god artikkel om de Grønlandske
portomerkene – muligens et nytt samleområde
for enkelte! I god tradisjon hadde vi vår 10,kroners auksjon, men responsen var ikke av det
heftigste. Da var det bedre uttelling på de bøkene
som var lagt frem. I kveld var det tre
opptagelser.
Kveldens foredrags holder var Einar Østmo og
temaet var «Nordens oldtid på nordiske
frimerker». Einar er arkeolog og har stor erfaring
fra og om emnet. Ideen om å samle dette kom
for noen år siden, men kun å samle frimerker fra
Norge ble for lite, så her måtte man utvide det til
Norden. Da var omfanget av frimerker straks litt
større. Samtidig kan vi vel si at Norge og Norden
har mange felles trekk innen temaet.
I henhold til Wikipedia så er «Oldtiden regnes
som tidsepoken i menneskets historie som
omfatter tiden fra dannelsen av de første
sivilisasjonene og frem til Vestromerrikets fall i år
476 e.Kr., uten at dette årstallet har noen
økonomisk, sosial eller kulturell betydning.»
Einar hadde delt tiden inn i følgende perioder

Steinalder

Han ville denne gangen snakker om tiden frem
til vikingetiden. Denne perioden og tiden etter
fikk han ta i et annet foredrag. Vi får starte
med det eldste vi har og det er helleristninger
på Leiknes i Tysfjord, som er fra ca. 8000 f. Kr.

Helleristningene på Leiknes er et av Norges
største og mest spektakulære veideristnings
felt fra eldre steinalder. Feltet ligger på et
svaberg et par kilometer sør for Korsnes i
Tysfjord kommune, Nordland, på vestsiden og
helt i munningen av Tysfjorden. Berget har fra
gammelt av vært kalt Dyreberget, så

Bronsealder

Jernalder Vikingetid Middelalder

ristningene må ha vært kjent lokalt i lange tider.
Feltet ble imidlertid oppdaget av arkeologer først
i 1915. Hovedfeltet dekker nesten 500 m², Det
inneholder 33 mer eller mindre fullstendige
dyrefigurer, alle framstilt som konturtegning og
ganske naturtro, slik at det stort sett er meget
enkelt å artsbestemme dem. De fem dyreartene
er svane, elg, rein, bjørn og spekkhogger. Den
største figuren er spekkhoggeren som er hele 7,6
meter lang. Men den kanskje mest kjente figuren
er av to svaner som er tegnet sammen.
Helleristninger finner vi over hele Norge, Sverige
og Danmark, og motivet har vi også på norske
frimerker.

Et annet velkjent motiv på norsk frimerke, er
motivet på 40 øre Oslo VM 1966. At dette er
en skiløper, kan nok bestrides. Helleristningen
er fra Rødøy, Nordland. Her er det kanskje ikke
så mye som bringer tanken hen på snø og
skiløp. Muligens det heller er et bilde av en
mann i båt?
Så et par merker fra våre naboland Finland og
Åland. Merket fra Finland viser et elghode av
stein fra Nord-Finland, fra den Yngre
steinalder.

Her fra Skogerveien i Drammen, fra Eldre steinalder, ca. 5000 f. Kr. Dette viser en hjort, dyrefelle
(?) og nise. Frimerke nr 2 viser helleristninger ved
Hjemmeluft, Alta, fra Steinalderen.
En sak som
ennå ikke er
kommet på
frimerke, er
nøstvetøksen.
Nøstvetkulturen er
navnet på
en jeger- og
fangstkultur
fra den eldre
steinalderen
(mesolitikum)
i Norge.

Merket fra Åland viser en meget ren
Steinalderboplass på Åland fra ca. 3000 f. Kr,
en rekonstruksjon som er mer måteholden,
enn de plansjene vi fikk presentert på skolen
en gang i tiden.
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Jordbruk (dyrking og husdyrhold) oppsto for mer
enn 10 000 år siden, og har gått gjennom en
betydelig utvikling siden de første sivilisasjoner.
Arkeologiske spor tyder på at et område i
Midtøsten, den såkalte fruktbare halvmåne, var
det stedet for de første planting av frø og høsting
av planter som tidligere ble samlet i villmarken.
Det første vi snakker om er hvete og bygg, samt
storfe og geit.

Så bilde av noe som ikke er å finne på frimerke,
nemlig en stridsøks fra Fiskumvannet, Øvre
Eiker, er fra ca. 2700 f. Kr. Etter arkeologens
oppfatning noe av det nydeligste innen
området.

Noe som er utgitt
på frimerke i
Danmark, er
Hindsgavldolken fra
yngre steinalder ca.
2000 f. Kr. NordJylland. Denne
dolken er ikke bare
avbildet på
frimerke, men også
på den danske 100kroner seddelen.

Med jordbruket kom det også nye måter og lage
redskaper på. Her to frimerker som viser nye
redskaper som man hadde behov av. Det danske
frimerket viser Skarpsallingkaret som er fra Sen
Traktbegerkultur. Funnet på Nord-Jylland og er fra
ca. 2900 f. Kr. Det ålandske merket viser keramikk
fra yngre steinalder fra ca. 2800 f. Kr.
Den Yngre steinalder førte med seg jordbruket,
men den viser også frem noe større, nemlig
gravmonumenter, som vist på disse frimerkene:

Her noen frimerker med helleristninger:

Merkene viser
helleristningsfigur
er fra bronsealder
og yngre
bronsealder,
Tanum, Båhuslen

Dette er meget store steinblokker på flere tonn
som er blitt flyttet og dandert. Et arbeid som nok
var meget omfattende og som nok har krevd store
ressurser. Frimerket fra Danmark viser
«Troldkirken», en megalittgrav (dysse) ved
Limfjorden fra ca. 3000-3500 f. Kr.
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Den var svært kostbar, og man brukte derfor
fortsatt en mengde steinredskaper helt fram til
romersk jernalder.

To frimerker med
steinsetting, «Ales
stenar», steinsetting fra
bronsealder(?), Skåne,
Sverige og
Skipssetning (grav) fra bronsealderen, Åland.

Det danske frimerket viser seremoniøkser fra
tidlig bronsealder ca. 1400 f. Kr. Det svenske
På samme måte som kampøkser har dolken
utviklet seg fra forhistoriske redskaper og våpen. viser bronsefigurer, fra ca. 1000 f. Kr.
Dolken i sin fullt utviklede form med dobbel egg
Her et frimerke
er imidlertid et spesialisert kampredskap og
som viser noe som
dukket ikke opp før i neolittisk tid. Materialet i de
er en
første dolkene var gjerne flint eller tilsvarende
bronsegjenstand
steinsorter, eller elfenbein eller forskjellige typer
(tromme??) fra
bein.
bronsealderen, ca.
De første dolker av metall dukkert opp i
1500 f. Kr, fra
bronsealderen på 2000-tallet f.Kr. og kom før
Balkåkra, Skåne.
bronsesverd. Etter hvert som materialkunnskapen
Bildet viser
tillot det ble det laget stadig lengre dolker, og det
bronselurer fra
er en glidende overgang til de første, ofte ganske
Revheim på Jæren
korte, sverdene.
fra ca. 1000 f.Kr.
Eldre
bronsealder.
Sverd og
gravrøyser fra
ca. 1500 f. Kr.

Lur er et av Norges
eldste
musikkinstrument
er, og kan føres
tilbake til
bronsealderen.

Bronsealderen er en betegnelse på en periode i
menneskets historie som fant sted mellom
steinalderen (noen steder «kobberalderen») og
jernalderen. Bronsealderen begynte da
menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av
stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem
av bronse. Bronsealderen ble avløst av
jernalderen da jern ble tatt i bruk som viktigste
materiale for verktøy og våpen. Bronse var det
mest avanserte materialet man hadde for
tilvirkning av redskap, våpen og smykker på den
tiden. Bronse er en legering som består av ca. 90
% kobber og 10 % tinn.

Man skiller i dag mellom to ulike hovedtyper av
dette blåseinstrumentet. Den ene luren, som
vise på bilde, er av metall, og ble benyttet i
bronsealderen. Lengden kunne være opptil 2,5
meter, og lurene ser ut til å ha blitt lagt parvis –
den ene vridd mot høyre, den andre mot
venstre.
Jernalderen er i arkeologien regnet som den
tids- eller utviklingsepoken der bruken av jern
er framtredende i produksjonen av våpen og
redskap i et samfunn. I Norge begynte
jernalderen omkring 500 f.Kr., mens de tidligste
sporene av jernutvinning, i Midtøsten, går
betydelig lengre tilbake.
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. Som epoke er jernalderen den tid, som kom etter
bronsealderen, og ble fulgt av kronologisk
progresjon av middelalderen, hvor jernalderen ble
avsluttet en gang rundt 500 e.Kr. Den tidlige
perioden, de første jernverktøy ble lagd omkring
1500 f.Kr. er kjennetegnet av en utstrakt bruk av
jern eller stål. Tilpasningen av et slikt materiale er
karakterisert med andre endringer i samfunnet,
blant annet ny jordbrukspraksis, religiøse
forestillinger og kunstneriske stiler. De tidligste
periodene av jernalderen er karakterisert av
former av redskap og verktøy, våpen, personlige
dekorasjoner og keramikk, og dessuten av ulike
systemer for dekorativ design som i seg selv
adskilte seg fra de i bronsealderen. Arbeidet til
smedene var å hamre jernet til en hensiktsmessig
form, og som en nødvendighet ble forskjellig fra
deres forgjengeres redskaper i bronse som ble
støpt i en form. Gradvis endret jernredskapene
seg også i dekorasjonen, som i bronsealderen
hovedsakelig besto av en gjentagelse av
rektangulære mønstre, ved å gi plass til et system
av krumlinjete og flytende formgivning.

Form til hjelmplate med krigerfigurer med
hjelmer med villsvinfigurer, så Odin med
Sleipner og ravnene. Også en hjelmplatefigur
fra ca. 700 e. Kr.

Helt til slutt et
skjoldbeslag fra
tidlig vikingtid.

Med dette takket Einar Østmo for
oppmerksomheten. Vi takker for et meget
innholdsrikt og interessant foredrag.
I protokollen var det skrevet inn 23
medlemmer.
Svein H Andersen /Referent
Utfyllende tekst har referenten hentet fra
norsk Wikipedia.

INFO prøver å bringe informative
referater fra foredragene på
medlemsmøtene. Det vil likevel
bare bli en liten del av innhold fra
foredrag og tilhørende bilder
som kan vises på trykk. Tekst vil
kunne bli uleselig og vil derfor bli
blendet og gjengitt forkortet i
INFO. Den beste løsningen er å gå
på medlemsmøtene. Den nest
beste er å lese INFO.

Detalj av halskrave av gull fra folkevandringstid
(400-550 e. Kr.) og et gullbrakteat fra folkevandringstid (400-550), Sverige.

Tre merker fra Sverige
som viser et
sverdhåndtak og en
hjelm fra sen
folkevandringstid ca.
550 e. Kr. Til slutt et
hjelmvisir fra vikingtid.
Birka, Sverige.
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Referat fra OFK møte 4. mars 2019.
Tore Berg ønsket velkommen til møte nr. 2503. I
protokollen ble det etter hvert 24 navn innskrevet.
1 anmeldelse og litt informasjon ble gitt. Det ble
minnet om auksjonen 18 mars,
generalforsamlingen 25 mars og turen til
Stockholm i mai/juni. Klubben har fortsatt PFer,
som ble laget til møte nr. 2500, til salgs for kr 20,-.
Dagens hovedtema var
«Norsk helpost» ved Roar Grøtting.
Foredraget fulgte følgende agenda:

Om norsk helpost generelt

Eksponatet «Norske brevkort: Takster og
bruk 1872 – 1946».

Skillingsperioden og overgang til kroner og
ører

Brevkort til forskjellige land og verdensdeler

Oppfrankering og feilfrankering

Brevkort i krig

Doble brevkort og returnerte svarkort

Lokalporto fra 1888 og Norges sjeldneste
brevkort
Norge var ikke først ut med å utgi brevkort.
Storbritannia hadde gjort dette allerede i 1840,
Finland i 1845, Russland 1846/47, da først som
bypost, men i 1948 for hele landet, Østerrike kom i
1869. Så når Norge kom i 1872 var det mange land
som allerede hadde drevet med dette en stund.
Han startet med tre skilling brevkortet og fortale
litt om dette med rammer og feil som disse kunne
Brevkort nr 1, merke som NK 17
ha. Noe som i seg selv kunne vært et eget
foredrag, men som han nå viste kun noen
La oss se på noen eksempler: Først et par
eksempler av.
brevkort med skilling, også med oppfrankering.

Rammetype 1 (INFO har ikke mulighet til å yte
illustrasjoner full rettferdighet. Men redaktøren
«klipper» etter evne, Rammetype 2 øverst neste side.)

Brevkort nr 2 I. Stemplet Christiania 4.10.1872
og Hammerfest-Hamburg-ruten 10.10.
Ramme I med bølgelinjer. 3 skilling riksporto.
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En sak det er viktig å ha oversikt på, er de forskjellige portosatser og i hvilket tidsrom de var gyldig.
Under en oversikt som viser dette.

Brevkort nr. 1, utgitt 20.10.1873. Anslått opplag
10000. Eneste kjente 2 skilling-brevkort brukt
1873. Stemplet Christiania Bypost 22.12.1873.
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2 skillingsbrevkort brukt oppfrankert med NK
16 til riksporto 1875. Stemplet Christiania
15.10.1875. Bare få oppfrankeringer kjent av
dette kortet

Så noen kort til Norden og Europa:

Brevkort nr. 2 I oppfrankert til 4 skilling. Eneste
kjente slik oppfrankering med NK 11 til Sverige.
Stemplet Christiania Omk. 25.3.1873.

Brevkort nr 5 II, 6 øre, utgitt 1877 for å dekke
innført skandinavisk porto. Ikke stemplet i Norge
Dansk 3 ring nr 1 (Kjøbenhavn) og ombæringsst.
2.7.1880.

Brevkort nr. 4 Ib, 5 øre, utgitt 1877.
Oppfrankert med NK 24 til utlandsporto 10 øre
(1877-1921). Stemplet Trondhjem 27.10.1881.
Ankomststemplet Paris 2.11.

Brevkort nr. 30 III, grav.type 1, 5 øre. (Merkebilde som NK 52 II) Oppfrankert til utlandsporto med klipp fra tilsv. kort med grav.type 3.
Helsaksklipp var ikke godkjent som frankering i
Norge etter 1882 men er her akseptert av postverket. Stemplet Eidsvaag (M. & R.) 25.1.1891.

Fortsatt brevkort til Europa, men ikke så
vanlige destinasjoner:

Brevkort nr 57, 10 øre, utgitt 1902. Stemplet
Christiania 2.9.1904. Ankomsstemplet
Isafjordur 1.10. Et av to registrerte slike brevkort
til Island, antagelig unikt til Isafjordur.
(Redaktørens lille kommentar: Kortet er sendt fra
datidens fremste nordiske kulturbokhandel,
Cammermeyers Boghandel, Karl Johans gt 41/43.
En av eierne var Sigurd Pedersen, far til den
senere legendariske Johan Grundt Tanum, hvis
sønn på 1980-tallet også kjøpte Cammermeyer.)

Brevkort nr. 31 I, 10 øre, utgitt 1886. Iflg. Tekstsiden sendt frå Olden i Nordfjord 8.8.1888. På
forsiden via «Eldorado» o. Hull Eldorado gikk i
rute Trondhjem-Kristiansund-Aalesund-Hull.
Stemplet Hull 383 den 20.8.1888.
Stemplet Norway by steamer er sjeldent.
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Brevkort nr. 7 II, 5 øre, utgitt 1879. Oppfrankert
med 5 øre, NK 24. Stemplet Leganger 11.12.1880
og Christiania 1?.12.1880. Ankomststemplet Bern
19.12.1880.

Førstekortet fra brevkort nr. 15, 10 + 10 øre,
utgitt 1881. Stemplet Trondhjem 3.10.1882 og
altså brukt i normal brukstid. Uleselig ankomststempel, men notat om at kortet er mottatt/
besvart 10.10.

Brevkort nr 27 II, 5 + 5 øre, utgitt 1884.
Førstekortet er oppfrankert med 5 øre, NK 52,
svarkortet ikkje brukt.
Stemplet Christiania ?.10.1891.
Ankomststempel Constantinopel/ Deutsches
Post 5.10.1891.
Tidligst registrerte brevkort til Tyrkia er fra
1898, så dette doble kortet er meget uvanlig.

Så strekker vi oss lenger ut:

Brevkort nr. 26, 10 øre. Hotellstemplet 9.6.1887,
jernbanestempel Chr.A-Bergen/E 10.6.1887.
Ankomststemplet Bucuresti 15.6.1887. Uvanlig
destinasjon.

Brevkort nr. 30 III, 5 øre (med merke som NK
52 II grav.type 2)), oppfrankert med 5 øre NK
42. Uklart norsk Stempel, transittstempel New
York og ankomst Brooklyn NY 9.12.1888.
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Brevkort nr. 57, 10 øre, utgitt 1902. Stemplet
Hemnesberget 7.6.1906. Ankomststemplet
St.Denis, Reunion 19.7.1906. Ikke registrert noen
postsending til Reunion i NKP.
Reunion som ligger øst for Madagaskar var fransk
koloni, er nå en oversjøisk del av Frankrike.

Brevkort nr. 30 II, 10 øre, utgitt 1886.
Oppfrankert til 15 øre med 1 øre NK 22 og par
av 2 øre NK 48. Stemplet Lillehammer
22.7.1890. Stemplet Sea Post Office A 9.9.1890,
ankomststemplet Chybassa i India 17.9.1890.
(Post til India ikke registrert i NKP eller hos
Wasenden: «Postgangen fra Norge til utlandet
1855-1890»

Etter å ha samlet dette i snart 45 år, er det
ikke rart at Roar hadde mye å by.
Dessverre er det ikke plass til alt i et
skarvet referat, men la oss avslutte med
noen sjeldenheter.

Brevkort nr.56, 5 øre, utgitt 1902. Oppfrankert
med 5 øre, NK 76. Stemplet Kristiania 18.7.1903,
ankomststemplet Bangkok 18.8.1903, også med
thai-stempel. Ikke registrert i NKP.

Brevkort nr. 77, 15 øre, utgitt 1921. Oppfrankert
med 10 øre NK 100. Stemplet Trondhjem
14.10.1921. Ankomststempler Shanghai
23.11.1921 og Peking 25.11.1921.

Brevkort nr. 95, 15 øre, utgitt 1937. Stemplet
Åndalsnes 13.4.1940. Sensurstemplet av norsk
myndighet,
«Kontrollert». Noe på brevkortet er overstrøket
av sensuren. Britiske styrker ble landsatt
12.4.1940. Åndalsnes ble bombet i tiden 20.4. til
1.5. Tyske styrker hadde herredømme over
Åndalsnes 2.5. Dessverre uten ankomstdato til
Sarpsborg.
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Vi takker Roar Grøtting for et meget interessant foredrag og innføringen, for noen av
oss, i et nytt emne og tema. Vi kan bare la oss forbløffe og imponere over hvor mye
kunnskap det finnes blant klubbens medlemmer.
Svein H Andersen/Referent
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Referat fra OFK møte
25. mars 2019.

Førstekort fra brevkort nr. 71 brukt som rek. svarkort fra
Slesvig til Norge. Oppfrankert med 35 Pfennig fra fellesutgaven til korrekt rek.avgift. Stemplet Sonderburg 3.4.1920.

Brevkort nr. 33, 3 + 3 øre, utgitt 1888, opplag 50. Førstekortet
oppfrankert med NK 48 og NK 55 til å dekke rek.avgift og
utenlandsporto. Stemplet Røraas og Nordlandsbanernes
Postexp. samt utvekslingsktr. 7.3.1896. Ankomststemplet
Polsnitz 9.3.1896. Kun 7-8 x kjent brukt.
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Klubbens leder kunne ønske
velkommen til medlemsmøte nr.
2504. Kveldens hovedpunkt var
Generalforsamlingen, men litt tid
til annet ble det også.
Første post ut var opptagelse av 1
nytt medlem. Etter kveldens
auksjon, ble det avbrudd for
generalforsamling. Se egen
protokoll. (INFO, side 26)
Etter Generalforsamlingen ble det
tid tillitt informasjon. Klubbens
bibliotekar, Kjell Åge Johansen
fortalte litt om tømmingen av
dublettlageret i Schivesgate. Siden
han nå er blitt pensjonist, har han
litt mer tid til biblioteket.
Biblioteket har mye bra litteratur
som det er mulig å låne, og er åpent
hver tirsdag mellom kl. 1900 og
2100.
Han reklamerte også litt for sin nye
bok «Poststeder i Oslo 1647 –
2018», pris 425,-.
Klubben har fortsatt PF, utgitt i
forbindelse med møte 2500 til salgs
for 25,- pr stk. Det ble også minnet
om Georg Størmer sitt foredrag i
Royal den 9. mai 2019, samt
Samlermessen i Råde den 31. mars
2019.
En liten overraskelse på tampen av
møtet, da Thore Habberstad ble
utnevnt til æresmedlem i OFK.
Thore Habberstad har vært
klubbens sekretær i en årrekke,
medlem av auksjonskomiteen enda
lenger, sittet i styre over flere
perioder og er alltid villig til å stille
opp når vi spør. Vi gratulerer på det
varmeste, vel fortjent.
I protokollen var det innskrevet 30
medlemmer.
Svein H Andersen, Referent

Protokoll fra GENERALFORSAMLING I OSLO FILATELISTKLUBB
Mandag 25. mars 2018 på Schafteløkken. Generalforsamlingen var lagt inn i møte
nr. 2504 med start ca. kl. 19.15 – avsluttet 20.30. Dagsorden ble fulgt:
1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen.
Dirigent – Jan Henrik Fjære ble foreslått og valgt.
Referent – klubbens sekretær Svein H Andersen ble foreslått og valgt.
Tellekorps – Tryggve Johansen og Knut Arveng ble foreslått og valgt.
Underskrivere av protokoll – tellekorpset ble foreslått og valgt.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
En kommentar: I punkt 5, siste setning, skal rett tekst være Budsjett for 2019, ikke 2018 –
enstemmig vedtatt.
3. Styrets årsberetning
Innledende avsnitt ble lest av klubbens leder Tore Berg. Her var det en tilføyelse – i annen
avsnitt, setningen som starter med «Frem til sommeren var det quiz…» Her var Marit Elind
uteglemt. Deretter ble kun overskriftene lest. Etter innledning og hver overskrift, var det
anledning til å stille spørsmål eller kommentere. Ingen spørsmål eller kommentarer ble stilt.
4.

5.

6.

7.
8.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Årsregnskap for 2018, revisor beretning og Rådets uttalelse
Kasserer Bjørn Muggerud gikk igjennom årets regnskap og balanse. Igjen ble det gitt anledning
til spørsmål og kommentarer. Ingen kommentarer.
Jan Henrik Fjære leste revisors beretning, kun konklusjon. Rådets uttalelse ble lest av Per Erik
Knudsen– ingen kommentarer eller spørsmål fra salen til revisors beretning eller Rådets
uttalelse.
Disponering av resultat 2018, samt forslag om overføring. Budsjett for 2019
Dette ble gjennomgått av Tore Berg. Budsjettet for 2019 er satt opp med et underskudd på
290 000,-.
Det kom ikke inn noen spørsmål eller kommentarer til disponeringen 2018 eller budsjett 2019
– enstemmig vedtatt.
Valg av:
a. Leder for 1 år (2019) – Tore Berg var innstilt og ble enstemmig valgt.
b. 2 styremedlemmer for 2 år (2019/2020) – Svein H Andersen og Rolf Hauge var innstilt og
ble enstemmig valgt.
c. 2 varamedlemmer for 1 år (2019) – Liv Norbom og Arne Thune-Larsen var innstilt og
begge ble enstemmig valgt.
d. 3 rådsmedlemmer for 2 år (2019/2020) – Gunnar Melbøe, Odd Frømyhr og Bjørn
Muggerud var innstilt og ble enstemmig valgt.
e. 1 medlem til Rådet for 1 år (2019) – Marit Elind var innstilt og ble enstemmig valgt.
f. 2 varamedlemmer til Rådet for 1 år – Egil Kiserud og Kjell Åge Johansen var innstilt og ble
enstemmig valgt.
Valg av registrert eller statsautorisert revisor
Forslag gjenvalg av Revisorhuset A/S – enstemmig valgt.
Fastsettelse av kontingent for 2020
Styret foreslo uendret kontingent for 2020. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Svein H Andersen Referent Jan Henrik Fjære Dirigent Tryggve Johansen
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Knut Arveng

For auksjonsliste på WEB se følgende link:
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-20-mai2019
Eller: Gå inn lettere direkte fra lenken på klubbens hjemmeside!
Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 02/19 mandag 20 mai 2019 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken,
(v/Frogner pl.). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, eller e-post
thore.habberstad@getmail.no
eventuelt bud til auksjon@oslofilatelistklubb.no.

Vi ønsker alle ivrige budgivere velkommen til årets sommerauksjon. Vi har gått til
anskaffelse av nytt materiale som vi håper vekker stor interesse og aktiv budgivning.
Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.

Nr.
1

Status
o

2

o

3

o

4

o

5

o

6

7
8
9
10
11
12
13

o

Beskrivelse
Verdi
Norge NK 17, 2sk bl, pent merke,
antydning til stempelavtrykk
Norge 6 merker med pene
stempler: nr 4, 37II, 50a, 53IId
t.3b, 54IIa t.4, 145
m/fireringsstempel
Norge Plansje med 17 stk NK 48.
Et merke med varianten «Hvit
plett foran N». Pluss brevkort 3
øre
Norge NK 194 4-strip, 196 par,
261 vertikal 4-strip, 262 horisontal
4-strip, 386 par 442 10 blokk, alle
med pene stempler
Norge NK nr 245 Kronet Post
Horn sidevendt fullstemplet
UNKERVATN
Norge Liten lott med merker fra
NK 8 og 9, mange gode observert,
pose med 5 øre posthorn, 2 poser
med diverse merker, flere gode
blåmerker, minneblokk MB 12
stemplet åpningsdagen, 3st norske
frimerker 125 år stemplet
polarfilatelien,
Norge Komplett årssett 2000, lux
stemplet
Norge Komplett årssett 2001 lux
stemplet
Norge Komplett årssett 2002 lux
stemplet
Norge Komplett årssett 2003 lux
stemplet
Norge 2004 lux stemplet, ikke
komplett
Norge 2005 lux stemplet, nær
komplett
Norge Komplett årssett 2006 lux
stemplet

Utrop
50
100

100

150

50

100

75
100
150
100
75
100
150

Tilslag

14

Brev

15

Brev

16

Brev

17

Brev

18

Kort

19

Kort

20

Trykks
ak

21

Kort

22

Kort

23

Brev

24

Brev

25

FDC/o

26

o

27

BS

28

Xx/bre
v

29

Xx/x/o

30

Xx/x

Norge album med Polarfilateli, ca
30 brev med fine stempler ifm
ekspedisjoner
Norge album med stempler
tilknyttet jernbanen, ca 26 brev
med fine stempler ifm
ekspedisjoner
Norge Liten samling med diverse
PDF, noe annet
Norge Eske med flere hundre
konvolutter i C6 format.
De fleste poststemplet i Østfold.
Norge Blomsterkort «Helsing frå
Heglandsgrend» stemplet 10-1-29
Norge Postkort stemplet KPH
Mykingstølen med sidestempel
Nesbyen2-8-68
Norge Dekorativ trykksak fra
Eidanger fra «M Aamots
planteskole og havebruksskole»
Norge Brevkort nr 35
tilleggsfrankert med NK 48
mørkebrun stemplet Chr. A
Bergen 22IX 92
Norge Patriot kort fra 13 aug
1905, Norske flagg og kirke, fra
Mittet forlag, sendt fra Danmark
20 mai 1907
Norge Porto 10øre at betale brukt
som vanlig porto
Brev med NK-18 3 skilling på
brevomslag
Norge Flyktningehjelpen 1960,
FDC stemplet Tjøme 7-4-60 samt
to merker med eler av stempel
Norge Samling med brev/kort med
tilknytning til Svalbard og Jan
Mayen. 56 brev og 3 kort + 11
frimerker (lokalpost).
Norge Polarpost Tromsø 1900
Nordkapp Stemplet Spitsbergen,
avklipp fra postkort
Norge Spitsbergen Lot med bl a
lokalmerker, miniark 3x5 merker,
et sett med tre merker
Norge Samling i Leuchtturm
Perfect, grønt album. Tynt besatt
for eldre merker, godt besatt fra
1945 – 1996,
Norge Samling i 2 Leuchtturm
Perfect grønne album frem til
2006. Frem til Krigen mye
lommefyll, Universitet og Legion
er postfriske, etter 1960 nesten
komplett og postfrisk
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o
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x/o
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o
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o
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Xx
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o
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xx
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Xx/x/o

40

FDC
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Xx/x

42

Kort/F
DC

43

o
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x

45

46
47

xx
xx

48

o

Norge Samling i Leuchtturm
Perfect, grønt album frem til 1979.
Godt besatt inkl NK 1 med gode
marger, flere gode skilling og
tidlige øreutgaver
Norge Samling i Leuchtturm
Perfect, grønt album frem til 1980.
Tynt besatt frem til krigen,
deretter mye hengslet postfrisk og
hjørnestemplete merker.
Hovedverdien ligger i albumet.
Norge Samling i Leuchtturm
Perfect, grønt album frem til 1999
stemplet, nær komplett
Norge 16 s innstikksbok med 420
blokker, striper og par, mange bra
stempler i perioden NK nr 76 1898, noe for stempeljegere!
Norge Innstikksbok 32 siders
postfrisk 1962 - 82
Norge A5 innstikksbok fra
skillingsmerker til nyere, noen
fine stempler, må sees.
Norge Posten 350 år, Leuchttrum,
rød
Danmark MI 2014, nr 196I, 197I,
(AFA 197/198), begge type I,
pene merker
Sverige Gustav Adolf 70 års dag,
Lot med ca 50 merker, grei
kvalitet
Sverige 2 stk FDC album med 132
stk maxikort, noen dubetter
Sverige Facit Heftealbum med
hefter /striper og militærbrev
Sverige Leuchttrum album med
helpost/kort, brev/maxikort noe
FDC
Sverige Facit 2008 special, Tj, nr
2(4,7),10,17,22B, 24 A+B, L4, L8
bedre merker to ikke medregnet,
de fleste med pene stempler
Sverige Michel 2014/15, Nr 3436, 200I, 204I, 255/256 Pene
merker m hengselrest
Grønland Leuchttrum FDC album
med 160 stk i tidsrommet 2004 2012
Færøyene Årbok 1988
Færøyene Perm med postfriske
merker i v-blokker 1975 – 1984,
85 forskjellige blokker
Island Variert lot i lite
utvalgshefte, nytt og gammelt,
mange gode stempler
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49

Xx/x/o

50

Xx/x(o

51

o

52

o

53

Xx

54

xx

55

56

Xx/x/o

57

Xx/x/o

58

o

59

o

60

61

o

62

o

63

Xx/x/o

64

Xx/x/o

65

o

66

Brev

Island Stor samling i Leuchttrum
Perfect, grønt album, mange gode
eldre merker
Norden 64 siders innstikksbok
med litt Danmark, Island, Finland
og Sverige Kan være noe
interessant innimellom, en del bra
stempler
England AFA nr 142 2/6 sh (3stk)
og 5 sh 143 Prima merker
England AFA nr 180 (2/6sh) og
181(5sh), sjøhester normalkvalitet
Isle of Man 64 siders innstikksbok
med merker i perioden 1979 –
1997, Mange gode merker.
Guernsey 60 siders innstikksbok
med merker fra 1976 – 1995,
mange merker, flott album
England Leuchtturm klemalbum,
eget oppsett, noe eldre, flere med
dronninghoder.
Engelske kolonier (A til S), 64
siders innstikksbok, en masse
merker, må sees
Engelske kolonier, 64 siders
innstikksbok, en masse merker,
mest postfrisk av nyere data
Baharain, Indisk Postal
Administration til 1947 Innstikk
kort med, ca 50 merker,
Frankrike 2 innstikksbøker
(32+32) med en mengde merker,
noen gode innimellom,
funnmuligheter
Sveits 64 siders innstikksbok Litt
rotete satt opp, mest stemplet,
noen miniark, noe Portugal
Sveits 19 ark med 16 innstikkskort
på hver side. Mest stemplet, noe
postfrisk fra nr 117 til 1199.
Mange fine stempler/merker.
Hvert merke er angitt med nr og
verdi.
Sveits AFA n2 16 Forbundsmerke
10 rp gul/sort/rød
Estland Samling i innstikksbok.
Pent satt opp etter årstall. Mange
merker fra tidligere perioder.
Litauen Bra samling i
innstikksbok også noe MellomLitauen
Tyske Rike, stemplet blokk 7,
Hitler 1937.
Tyske Riket Rek brev Hamburg –
Reykjavik med 60pf + 10pf
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68

Xx

69

xx

(perfins), Brev åpnet av forsvaret,
i Hbg 1019 / 60 pf med kval
anmerking, + håndskrevet brev fra
fa Severin Jacobsen 21.8 1984
Tyskland, rotelot, 2 innstikksbøker
(16s), pluss album Vest Berlin,
pluss konvolutt med merker, må
sees.
Tyskland, postfrisk blokk 2,
Beethoven 1959
Tyskland Brune bånd Blokk nr 4x,
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xx
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Brev

72

o

73

Xx/o

74

o

75

o

76

o

77

o

78

Xx

79

o

80

o

81

Xx/x/o

82

Tyskland Blokk nr 7Adolf Hitler
48 år 1937
Bayern Michel nr 39 Brev til
Munchen auk 1978
Bayern, tyske stater, tyske
kolonier, Perm med innstikksark,
med mange gode merker fra flere
tyske state, uvanlig samling av
merker – må sees, funnmuligheter
Vest-Berlin / Tyskland 32 siders
innstikksbok fra 1977 – 83 fra
begge områder
Berlin Mi Spezial 2012 god liten
lot med nr 3,6,12x3,15,13,42,43,
44,49x2,57 nr 6,12,15 er ikke
priset, 2 varianter ikke katalogført
og ikke priset, i alt 15 merker
DDR Mi Spezial 2012, lot med 6
varianter: 257II, 564I, 1008I,
1178I, 2422I, 3270I Beskrivelse
av varianter følger med
Liten lot stemplet Preussen 1856
58 og Sachsen 1855 57 i alt 7
merker
Belgia AFA nr 4a 20c utagget med
litt knappe marger, sjeldent utrop,
2stk, AFA 312 10c Kong Albert,
pent stempel, AFA 268 20 Fr Pene
stempler, 468 1,75 Fr +25c
Liechtenstein AFA 113 Luftpost
1930 1fr karmin, gul skygge på
limsiden
Nederland 3 innstikksbøker
(64+32+16) fra 1864 mye
dubletter – muligheter for funn
Nederland Wilhelm III AFA nr 8
10 c karmin, AFA nr 9 15c brun
begge stemplet «Franco»
Hellas 32 siders innstikksbok Satt
opp etter Michel katalog start
1886 nr 67, noe Kreta og Kypros
Italia 2 32 siders innstikksbøker
med noe Kirkestaten 1863 – 1980
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x/o
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tallet, noe pakkeporto,
pakkemerker, militær porto og
Italia i utlandet
Italia 600 års jubileum for
Katharina, flypost verdiene, AFA
669 (3stk), 670 2 stk, gode merker
Fiume serie fra 1920, mangler
AFA nr 109 (10 fr), pene stempler
Italia 32 siders innstikksbok, flere
gode eldre merker, interessant lot
Portugal, postfrisk samling i
KABE album med lommer.
Komplett årene 1960 – 1977.
Portugal 32 siders innstikksbok
med merker fra 1858 – 1982,
mange eldre merker
Portugal 2 komplette serier
Monarkiets 800 års jubileum
(1940) og Folkedrakter (1941)
Spania, postfrisk samling i
Leuchttrum album med lommer.
Dekker årene 1986- 2000. Ikke
komplett men mye merker og de
fleste miniarkene og
heftesammensetninger
Spania 32 siders innstikksbok med
dubletter 1965 – 1993 + my annet
også flere spanske kolonier
Spania med kolonier, liten samling
på gamle albumark, mange merker
Østerrike 32 siders innstikksbok
og et album tynt besatt
Østerrike Kort Motiv Beethoven
førsteflyvning Wien – Sleiwik
Breslau 21.4.27
Albania, Landsamling i 16 siders
innstikksbok fra 1914 – 1960 tallet
Bulgaria 2 32 siders
innstikksbøker satt opp etter årstall
1881 – fremover.
Kroatia, postfrisk blokk 1,
takket/utakket, Zagreb 1942
Bulgaria Liten samling på gamle
albumark,
Romania, 3 32 siders
innstikksbøker fra 1865 til 1976
herav 2 utagget Michel nr 13&17,
mye merker, en del miniark og
arksammensetninger.
Romania Liten samling på gamle
albumark, noen bedre, noe for
«jegeren»
Tsjekkoslovakia, to stemplede
blokker Bratislava 1937
Øst-Europa, 3 miniark,
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105

xx

106

107

o

108
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x/o
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Xx/x/o
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o
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o
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o
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o
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o
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Xx/x/o

119

x/o

letthengslet fra Jugoslavia
(/Tsjekoslovakia/Litauen (rift i
margen))
Amerika Lot postriske blokker og
miniark, Bicentennial Souvenir
sheets, noen med mindre
anmerkninger, samt liten
innstikksbok
Amerika, restesamling, div årssett,
motiv, diverse brev, morsom lot
Cuba 3 32 siders innstikksbøker
med mange merker og motiver
Dominica/Antigua mange gode
merker /serier
Nicaragua Klemalbum med gamle
albumsider, fra gammelt til nyere,
mest eldre og flere gode serier
observert.
Bolivia Coat of Arms, 1890; 20 c,
1897: 7 merker komplett med
noen dubletter
Cuba 2 innstikksbøker (32 sider)
fra 1880ish til 1964, fyldig, nær
komplett? Også miniatyrark,
sjeldent utbud
Mellom Amerika (Costa Rica,
Honduras, Bolivia, Guatemala,
Paraguay) 64 siders innstikksbok
med mange merker, ingen store
verdier, ca 900 merker.
India Liten lot med 48 merker fra
India
Indonesia med en mengde
motiver, merker
Japan, Klemalbum, med noen
egenproduserte albumark med en
god del merker fra 1896 til 1995,
kan være funnmuligheter??
Papua New Guinea Album med
innstikksark, samling fra 1952 1987
Kampuchea / Cambodia, A4
innstikksbok med mange fine
motiver
Liberia liten innstikksbok med
mange merker, morsom lot,
gammelt og nytt
Belgisk Kongo, gammel og nytt i
innstikksbok – må sees
Egypt plansje med 50 forskjellige
merker
Ghana / Gullkysten 32 siders
innstikksbok med mange
komplette serier
Burundi 64 siders innstikkbok
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med en mengde merker, mange
motiver, bl. speider, dyr rtc
Xx/x/o TOGO Klemalbum med mange
merker, flere gode serier, god
kvalitet, høy katalogverdi
Rotelott Rotelott Norge/Åland Mengder
med maxikort, FDC, kort etc må
sees
FDC
Norge album ca 120 FDC inkl.
Universitet fra 1941 til cc 1972,
obs flere interessante logoer
FDC
Norge eske med mengder av FDC
fra ca 1960, noen interessante
vignetter?? Totalt ca 266
o
Gammelt album Tynt besatt noe
bedre England er observert, bør
inspiseres.
XX
Motiv, USA 4 minisheet med
amerikanske veteran fly, romfart,
amerikanske motorsykler,
amerikanske veteranbiler
xx
Motiv, USA, 12 minisheet,
perioden 1999 til 2010, komplett
serie med «Nature of America»,
pålydende totalt ca US$ 45
Motiv Motiv Sport på FDC
Motiv Motivsamling i DAVO album om
fly/romfart i egenmontert album,
merker fra hele verden – morsom
lot
Motiv Norge Postens OL samling 1994
med brev, kort og merker
Motiv Motiv WWF 3 bøker med bl.
Innledning av Kong Harald The
President, WWF Norge. utgaver
Sjelden utgave
xx
Motiv, USA, 5 minisheet, fra 2000
tallet, Walt Disney temaer:
Imagination, Friendship,
Romance, Celebration, Magic.
pålydende totalt ca US$ 40
Xx
Motiv, USA, 3 minisheet, fra 2000
tallet, tegneserier: Super Heroes,
Muppets, Sunday Funnies,
pålydende ca US$ 20
Xx
Motiv, USA, 4 minisheet, med
temaet «Lunar Year
(2009/10/11/12), pålydende ca
US$ 20
Xx
Motiv, USA, Flaggserie fra
2008/09/10/11, pålydende ca US$
28
Rekv Leuchtturm Grande burgunder
album i kassett
Rekv Leuchtturm Grande grønt album i
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o
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kassett
Norge «Jernbane og post gjennom
Meråker»
Sverige «Svenska motivstempler»
1866 - 1959
Postens innstikksalbum, sorte ark,
med noen merker ikke medregnet
Norge Tomt Leuchtturm album,
rød
Kypros 32 siders innstikksbok
med merker fra 1880 og til nyere
Norge FDC album med ca 20
brev/kort med stempler tilknytning
til flygning etc
Rotelott Eske med tomme
innstikksbøker og diverse
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Innleveringer til høstens auksjoner kan gjøres fortløpende på klubbens
klubbaftener, direkte i Frydenlundgata 14 på tirsdag kveld eller til et av
Auksjonsutvalgets medlemmer. Høstens program er fastlagt og høstauksjonen
vil bli holdt 30. september.

Den enkleste måten å se
bilder av objektene er å
bruke denne lenken.
Du finner den på OFKs
hjemmeside
www.oslofilatelistklubb.no

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
Gratis kundeparkering

Kontakt
E-post:
Tlf:

frimerketjenesten@posten.no
23 14 78 70

Nettbutikk: posten.no/frimerkebutikken

Majorstuen postkontor er vår
spydspiss i Oslo. Her finner du et
godt utvalg i nye norske frimerker og
samleprodukter, samt et begrenset
utvalg i samlerutstyr.
Besøksadresse:
Kirkeveien 61
(Majorstuekrysset)
Åpningstid:
Mandag – fredag: 08.00 – 18.00
Lørdag:
10.00 – 15.00

