MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2020

Hovedinnhold
i dette nummer:
Møteprogrammet
Innkalling til
Generalforsamling
Årsmelding
Regnskap 2019 og
budsjett 2020
Valgkomitéens
innstilling
Fyldige møtereferater
(= illustrerte artikler)
om
Boerkrigen
( del 2 )
Vikingtiden på nordiske
frimerker
Auksjonsliste for
auksjonen 23. mars.

Verdens vakreste frimerke.

Samler-Børsen
har flyttet – til
Kirkeveien 44,
Majorstua.
Les på side 27

Oslo Filatelistklubb,
(Org.nr. 961 210 461)
som er landets eldste, vil markere sitt 135årsjubileum i 2021.
Med ca. 400 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

NR 1/2020 - 31. 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: ofk1886@gmail.com
Giro 0532 27 40702
IBAN-nummer NO05 0532 2740 702
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

BIBLIOTEKET
Frydenlundgata 14
har åpent tirsdager kl. 19-21
REDAKTØR
Per Erik Knudsen
E-post: per.erik.knudsen@getmail.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 i år til
medlemmene i mars, mai,
september og november.
Frist for stoff 1/2, 15/4, 15/8 og 1/11.

KLUBBENS KASSERER
Bjørn Muggerud
Mobil 905 21 375
E-post: bmuggeru@online.no:

Aktuelle opplysninger om møter og
arrangementer vil alltid være å finne på
klubbens hjemmeside:

BIBLIOTEKAR:
Kjell Åge Johansen
E-post: kj-aagj@online.no
Mobil 920 13 268

www.oslofilatelistklubb.no

KLUBBAUKSJONER:
Jan Henrik Fjære,
Thore Habberstad og Svein H. Andersen

Klubben sender meldinger på e-post til
medlemmer som har gjort klubben kjent
med sin e-postadresse.

Noen ord fra klubbens leder:
Året 2020 er forlengst i gang, Møtevirksomheten, både de ordinære og klubbaftener
avholdes etter oppsatt plan. Oppmøtet på klubbaftenene i Frydenlundgata har vært
meget bra. Morsomt, og vi har litt av hvert å vise frem og bidra med der. På siste møte
ble en donasjon av eldre klipp lagt frem, og de fremmøtte fikk anledning til å forsyne
seg. Ikke første gangen det skjer.
Møteplan til og med sommermøtet mandag 25. mai finner du annet sted i bladet, og
også på vår nettside. Pinsen faller i år slik at det passer å avslutte møtesesongen i mai.
For de som planlegger over sommeren blir vårt første møte mandag 7. september.
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.
Generalforsamlingen holdes mandag 30. mars. Innkalling, dagsorden, årsberetning og
regnskap mv er som vanlig inntatt i denne utgave av INFO. Vi håper på godt fremmøte.
Jeg vil spesielt nevne at styret foreslår å heve kontingenten med kr 50 fra 2021, for de
som er hovedmedlemmer med forbundskontingent. Dette samsvarer med vedtak om
økt kontingent på forbundets siste landsmøte. Klubbens egen del av kontingenten
beholdes uendret med kr 200. Årsmøtet er som vanlig også en mulighet til å gi
synspunkter på klubbens drift og styrets innretning av sitt verv.
Auksjonskomiteen arbeider trutt og fast med å tilby objekter som passer medlemmenes
samlerområder, til fornuftige utropspriser. Avbildning av objekter fungerer bra, og det
videreføres i 2020. Utvalget er det siste året også tilført midler, som er brukt til
anskaffelse av samlinger og enkeltobjekter. Auksjonslisten for mandag 23. mars er
inntatt i denne utgaven.
Vi har fra 2020 endret våre nettsider. Ny utforming og ny web-master, som heter
Elisabeth Sie Andersen. Nettsiden er under utvikling og vi er mottakelig for ønsker og
synspunkter på innhold.
I 2019 markerte vi Frimerkets dag med arrangement i Majorstuen kirke. Vi vurderer p.t.
en gjentakelse, på samme sted. Det er ønskelig å synliggjøre klubben og vår hobby med
faste arrangement.
Jeg håper å treffe mange av dere på våre møter eller i annen sammenheng. Styrets
oppfatning er at klubbens tilbud er variert, og sammen med Norsk Filatelistisk Tidsskrift
er tilbudet absolutt variert. Vårt eget tidsskrift INFO kommer også jevnlig i postkassen
din. Det siste er til og med frimerkefrankert.
God møtesesong ønskes!

Tore,

3

leder

Leser du bokanmeldelser i NFT?
Gjennom året er det mange artikler om litteratur i NFT. I fjor var det blant annet
artikler av Jonas Hällstrøm om bokverket til Ferdén (5 bind) og Mouritsen (5 eller 6
bind). Begge befinner seg i klubbens bibliotek og kan konsulteres i bibliotekets
åpningstider.
Vi har alle Michelkatalogene som er omtalt i tillegg til mange nye kataloger fra
Stanley Gibbons. Mange obskure titler befinner seg i biblioteket. Har du hørt om
Anjouan, Las Bela, Trengganu, Negri Sembilan, Sungei Ujong, Las Bela? Ikke? Du
finner det i biblioteket (tekst på tysk).
Vi har bøker som er utgitt for godt over 100 år siden til dagens utgaver fra mange
områder. Den eldste boka vi har om frimerkesamling fra 1863 " Handbuch für
Briefmarken-Sammler" (56 sider), utgitt av Dürr'schen Buchhandlung i Leipzig.
Denne er så sjelden at den kun er tilgjengelig i biblioteket. I følge en tysk
spesialkatalog for litteratur (utgitt 2013), har denne tynne boka en verdi på € 3500
(det er ikke bare frimerker og brev som koster!). Vi kjøper inn all norsk og nordisk
litteratur
Om du har vært medlem i 50 år og ikke satt foten innenfor døra i biblioteket, er
det på tide å gjøre det. Vi har Nordens største filatelistiske klubbibliotek, over 13
500 enheter registrert per dato.
En komplett oversikt over hva som er registrert finner du på klubbens hjemmeside
under fanen "Biblioteket". Kontakter du biblioteket kan vi sende deg en oversikt
over det som finnes for ditt samleområde og du kan dermed vurdere hva du
ønsker å se på/låne når du kommer.
En gammel devise ved klubbens utnevnelser fra "Det gyldne posthorn" sies det
"Klubbens bibliotekar vil gjerne låne ut bøkene, men han har dem ikke (de var lagret
et annet sted). I dag kan vi snu på den og si: Klubbens bibliotekar vil gjerne låne ut
bøkene, men nesten ingen låner dem! DU finner garantert ikke alt på Google og
Wikipedia.

Biblioteket er åpent hver tirsdag i sesongen fra 1900 til 2100. Det ligger 150 meter
fra bussholdeplassen på St .Hanshaugen. Kommer du med bil, er det gateparkering
mot betaling.
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Klubbens møter i sesongen;

Vinter – vår 2020

Sommermøtet
mandag 25. mai legges til
Skøytemuseet




Styret har besluttet å legge årets
sommermøte til Skøytemuseet,
som holder til i Middelthuns gt. 26.
Vi avslutter med middag
på Cafe Mistral,
samme sted som sist år.
Informasjon om
påmelding og egenandel gis i
INFO nr. 2 og på hjemmesiden.

9. mars – Klubbaften
16. mars – Klubbmøte
Øyvind Midtlid –

(F)

Miniatyrdatostemplene

(S)
(S)
(S)
(F)



23. mars – Klubbaften



30. mars – Årsmøte




20. april ─ ̶ Klubbaften
27. april – Klubbmøte
Jon Klemetsen: Italy; The reign
of Vittorio Emanuelle III,
Stamps with his effigy




Hold av dagen!

fra London 2020



Pinsen faller i månedsskiftet mai-juni. Vi
avslutter derfor møtesesongen med sommermøtet 25. mai. Detaljer i møteprogrammet vil
alltid finnes på hjemmesiden.

(S)

4. Mai ─ Klubbaften
(S)
11. mai – Klubbmøte
Foredrag div tema – bla inntrykk
18. mai – Klubbaften
25. mai – Sommermøte
Skøytemuseet

(S)
(F)

S = Schafteløkken
F = Frydenlundgata 14

Noen ord fra redaktøren:
OFK er landets største forening av frimerkesamlere/filatelister. INFO er klubbens eget
informasjonsorgan. Klubbens styre og redaktøren har som felles mål å bruke bladet til
å formidle kunnskap om aktiviteter som kommer og om de som allerede er historie.
Dette nummeret er fullt av «historie», styrets årsberetning og regnskap er slikt stoff.
Illustrerte, velskrevne referater fra noens av klubbens møter er også historie, skrevet
for fremtiden men også for oss i nåtiden som ikke var på akkurat disse møtene.
Men en årsberetning og styrets budsjett peker også fremover. Årsmøtet er viktig!
Noe som bringer historie inn i nåtiden er den klubbauksjonen som fyller den siste delen
av INFO denne gangen. Les, oppsøk bildene og kom/by på auksjonen.
Per Erik
PS: Skriv gjerne korte/lange artikler til INFO.
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GENERALFORSAMLING
MANDAG 30. MARS 2020
Herved innkalles til Generalforsamling i
Oslo Filatelistklubb mandag 30. mars 2020 kl. 19.00
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT !
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av
protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning for 2019.
Årsregnskap for 2019, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat for 2019; Budsjett for 2020.
Valg av:
a. Leder for 2020.
b. 2 styremedlemmer for 2020/2021.
c. 2 varamedlemmer til styret for 2020.
d. 2 rådsmedlemmer for 2020/2021.
e. 2 varamedlemmer til rådet for 2020.
Valg av registrert eller statsautorisert revisor for 2020.
Fastsettelse av kontingent for 2021.
Styrets forslag:
Medlem uten forbundskontingent: Uendret kr.200.
Hovedmedlem med forbundskontingent: Økes med kr. 50
til kr. 600. Dette tilsvarer vedtatt økt forbundskontingent
på landsmøtet 2019.
Oslo, 12. februar 2020

Tore Berg (s)

Svein H. Andersen (s)
Bjørn Eirik Rasmussen (s)
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Thore Habberstad (s)
Rolf A. Hauge (s)

STYRETS ÅRSBERETNING 2019
GENERELT
Det har på ny vært et år med et godt aktivitetsnivå i klubben, inklusive noe
utvidet frimerkets dag i samarbeid med Sentrum filatelistklubb og Norske
postkortsamlere. Hovedmøter, klubbaftener og auksjoner er videreført på
samme nivå som foregående år.
Klubbmøtene har vært gjennomført på tradisjonelt vis med gode foredrag.
Kveldene uten ordinære auksjoner (klubbaftener) har vært forsøkt som ulike
temakvelder, byttekvelder og med salg/gratisbord fra bibliotekets dublettlager.
Miniauksjoner er fast innslag, og lotteri avholdes periodisk. Quiz er ikke lenger
fast post, men på årets siste hovedmøte ble det et gjensyn med Tryggve
Johansen som produsent. I januar passerte vi møte nr. 2500 og det ble markert
med kake, eget personlig frimerke mv. I anledningen ble også vist frem deler av
klubbens historiske dokumenter. Klubbaftener lagt til våre lokaler i
Frydenlundgata fungerer godt, og videreføres også i 2020. Auksjonsutvalget har
satset på større auksjoner med variert tilbud, og har på samme måte som i 2018
holdt fire auksjoner. Vi anmoder våre medlemmer til å vurdere større
innleveringer til klubbens kommende auksjoner. Se nærmere omtale av de ulike
aktiviteter nedenfor. Styret vil fortsatt bestrebe seg på å få økt oppmøte
gjennom nye tiltak.
Klubbens bibliotek har også i 2019 mottatt en rekke donasjoner, og som fortsatt
gir vår utmerkete bibliotekar Kjell Åge Johansen hektisk arbeid. Hvert år
tilkommer en stor mengde helt ny litteratur, tidsskrifter og kataloger - hvilket
har ført til stor plassmangel. I 2019 er videreført arbeidet med opprydding samt
innbinding av tidsskrifter. Klubbens styre vil sammen med klubbens Bibliotekutvalg nøye vurdere nødvendigheten av oppbevaring av dubletter og mindre
interessante tidsskrifter og kataloger. Vårt eksterne lager i Schives gt er sagt opp
med utflytting senest ved utløpet av 2020.
Webmaster Dag Røhjell har i 2019 gjennom god egeninnsats driftet vår
hjemmesider med stadig ny informasjon. Han ba ved årsskiftet 2018/2019 om
avløsning. Dette har tatt sin tid, men er nå gjennomført. Ny web-master fra
årsskiftet er Elisabeth Sie Andersen. En stor takk til Dag for en formidabel
innsats både for OFK og drifting av nettsider for Nordia-utstillinger. Målsettingen
er at flere skal kunne foreta oppdateringer av nettsiden, og i den sammenheng
er skiftet programvare. Klubben er fortsatt åpen for forslag til forbedringer og
videre utbygging til glede for våre medlemmer. Dette gjelder ikke minst nå når
siden har endret innhold og utforming.
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OFK-Info utkom med 4 utgaver også i 2019, alle med spennende og godt innhold.
Vi takker våre redaktører av INFO, Knut Arveng for nr. 1 og 3, og Per Erik
Knudsen for nr. 2 og 4 for vel utførte oppgaver. Knut Arveng har frasagt seg
videre arbeid med INFO, Per Erik Knudsen har sagt seg villig til å ta utgivelsene
for 2020.
Norgeskatalogen utgis nå annethvert år, siste utgave kom i november 2019.
Årets utgave er nr 69 i rekken, og markerer også at det var 90 år siden den første
utgivelse i 1929. Det har vært et godt salg av den nye utgave og kombinert med
et brukbart ettersalg av 2018-utgaven langt inn i 2019 bidrar dette til klubbens
økonomi. Det arbeides også langsiktig med ytterligere katalogutgivelser, uten at
det konkret kan angis når.
Frimerkets dag ble holdt i Majorstuen kirke, i samarbeid med Sentrum
Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere. Det var et tilfredsstillende oppmøte,
selv om både høstferie og samlermesse i Vikingeskipet nok hadde innvirkning.
Klubbens styre ønsker å finne et sted og en type aktivitet som kan være fast årlig.
Majorstuen kirke ble også vurdert å være et alternativ til bruk for en utstilling.
Som tidligere år har det vært god oppslutning om våre tradisjonelle arrangementer hvor også medlemmenes ledsager kan være med. Sommermøtet ble
avholdt med en vellykket omvisning på Sporveismuseet. Deretter var det felles
bespisning i Cafe Mistral. Årets fellesreise i mai/juni gikk til frimerkeutstillingen
"Stockholmia 2019" i Stockholm. En fantastisk utstilling både teknisk og innholdsmessig. Den tradisjonelle julemiddagen ble holdt på Scandic Hotel Oslo City
lørdag 7.desember, med god oppslutning. Under middagen ble utdelt 25- og 50
års medlems nåler.
Klubbens regnskap viser fortsatt et underskudd, selv om det er bedre enn
budsjett for året. Norgeskatalogen - både ettersalg av 2018 og ny 2020-utgave har bidratt med godt salg. Vår overskuddslikviditet ble omplassert i begynnelsen
av 2019, det har bidratt til en forbedring av posten kapitalinntekter. Kompensasjon for merverdiavgift gir oss fortsatt et hyggelig tilskudd, dette år også dels
ved en omlegging av kriteriene for søknadsbehandlingen. Ordningen med
"Grasrotandelen" bidrar også, og vi håper at flere medlemmer benytter seg av
denne muligheten for å støtte klubben. Styret ser alvorlig på kostnadssiden, men
må også erkjenne at vårt aktivitetsnivå og egeneide lokaler medfører betydelige
faste kostnader. Styret vurderer hele tiden muligheter for å redusere kostnader
og øke våre inntekter.
Klubbens medlemmer har også i 2019 vært aktive som utstillere, dommere og
kommisjonærer. Dette er også et bidrag til å synliggjøre vår hobby. Flere av
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Flere av klubbens medlemmer deltok som utstillere og frivillige ved Nordia 2019
i Sarpsborg. Klubben var representert på landsmøtet som ble holdt kombinert
med Nordia 2019, og styret bemannet også en egen stand. Kontakt med
medlemmer og salg av ny og eldre litteratur gav et økonomisk tilskudd. I ettertid
har klubben mottatt en godtgjørelse for medlemmer som ytet frivillig innsats.
Styret retter en stor takk til våre lønnende funksjonærer, aktive medlemmer og
spesielt de som utfører en dugnadsinnsats for klubben - både store og små
bidrag. Deltagelse på klubbens aktiviteter er viktig for klubben, men fremfor alt
bør det gi den enkelte personlig hygge og sosial glede!
Vi vil også rette en takk til alle våre foredragsholdere og til våre gode
samarbeidspartnere i Frimerketjenesten og Norsk Filatelistforbund.

MEDLEMMER OG MEDLEMSTALL MV
Medlemstallet
Pr.31.desember 2019 hadde klubben 397 (393) medlemmer, hvorav 91 (93) uten
forbundskontingent. Av våre hovedmedlemmer er det 56 (53) som ikke betaler
kontingent (dvs har status som livsvarig medlem, medlem i 50 år, innbudt
medlem, æresmedlem.)
Æresmedlemmer:
Olga Ellis, Thore Habberstad (utnevnt i 2019), Kjell Åge Johansen, Knut Fr.
Knutzen, Gunnar Melbøe, Bjørn Muggerud, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen og
Per Wibe Due.
Innbudte medlemmer:
Halvor Fasting, Enzo Finger, Sverre Morken og Arnfinn Skåle.
Jubilanter
Følgende har vært medlem i 50 år:
Arne Christensen, Ørnulf Dahl, Carl Nyland, Knut Ovesen, Karl U Sanne og
Torstein Østen.
Følgende har vært medlem i 25 år:
Kjell Aaser, Erik Aslung, Tore H Eilertsen, Dag Ellingsen, Karl Erik Malterud, Lars
M Muribø, Gunnar Naper, Fredrik Skatvedt og Rolf Slette.
De av jubilantene som var tilstede på julemøtet fikk sine jubileumsnåler der.
Vi hedrer minnet etter:
Erling Aune, Halvor Mehre, Norvald Sand, Einar Hesland, Jan Karlsen og Svein T
Tonning.
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KLUBBMØTER, KLUBBAFTENER og AUKSJONER
Det er i 2019 avholdt 16 hovedmøter, 13 klubbaftener og 4 auksjoner.
Hovedpostene (møte nr. 2500-2515) har vært:
21 januar
4 februar
18 februar
4 mars 25 mars
8 april
6 mai
27 mai
3 juni
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
7 desember

Ørn Grahm
Auksjoner og resultater 2018
Møte nr 2500 markeres
Einar Østmo
Nordens oldtid på nordiske frimerker
Roar Grøtting
Norsk helpost, fra hans utstillingseksponat
Årsmøte
Tore Berg
Om frimerker og frimerkesamlere i de tidlige år
Jarle Teigøy
Djeveløya og straffefengslene i Fransk Guyana
Klubbmøte
Sommermøte
Sporveismuseet
Klubbmøte
Odd Arve Kvinnesland Samle skipspost? Et spennende område.
Øivind R Karlsen Katalogisering av postoblatstempler
Jan Michelet
Boerkrigen i Sør-Afrika – del 2
Einar Østmo
Vikingtiden på nordiske frimerker
Halvor Fasting
Frimerkeprogrammet 2020
Julemøte
Julebord på Scandic Oslo City

Klubbaften holdes vekselvis på Schafteløkken og i klubbens lokaler i
Frydenlundgata 14. Det er i alt holdt 13 klubbaftener, bla med orientering om
vårt bibliotek, demonstrasjon av teknisk hjelpeutstyr, orientering om ulike
samlerområder mv.
Miniauksjoner holdes på klubbaftener, tilsvarende som ifm våre hovedmøter.
Klubbaftener videreføres i 2020. Vi oppfordrer alle medlemmer til å benytte
klubbaften til utveksling av kunnskap og materiale.
Auksjoner – det har vært 4 i regi av auksjonsutvalget. Det er vektlagt variert
materiale og gode illustrasjoner tilgjengelig på nett. Auksjonsutvalget mottar
fortsatt for få innleveringer, og har på den bakgrunn også i 2019 begrenset antall
til fire auksjoner. Auksjonsutvalget har supplert manglende innlevering med
innkjøp for klubbens regning, i samsvar med fullmakt fra årsmøtet i 2018.
Vi anmoder våre medlemmer til å vurdere større innleveringer til klubbens
kommende auksjoner.
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TILLITSMENN, FUNKSJONÆRER, KOMITEER og UTVALG
På Generalforsamlingen 25.mars ble Tore Berg gjenvalgt som leder. Carl Gøran
Scheve ble takket for sin innsats.
Styret mv, etter valget den 25. mars
Sammensetning (valgperiode angis i parentes):
Leder
Tore Berg
Nestleder
Bjørn Eirik Rasmussen
Styremedlem Rolf Hauge
Styremedlem Thore Habberstad
Styremedlem Svein H. Andersen
Varamann
Arne Thune-Larsen
Varamann
Liv Norbom

(2019)
(2018/19)
(2019/20)
(2018/19)
(2019/20)
(2019)
(2019)

Det er avholdt 9 styremøter.
Klubbens Råd:
Gunnar Melbøe, leder
Marit Elind, nestleder
Bjørn Muggerud
Odd Frømyhr
Per Erik Knudsen
Varamenn:
Egil Kiserud
Kjell Åge Johansen

(2019/20)
(2019)
(2019/20)
(2019/20)
(2018/19)
(2019)
(2019)

Valgkomité:
Erik Olafsen, Jan-Henrik Fjære

(2019)

Revisor:
Revisorhuset A/S

(2019)

Klubbens øvrige tillitsmenn, oppnevnt av styret
Komite for Norgeskatalogen:
Tore Berg, Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen. Bjørn Muggerud meldte tidlig at
han ikke var i stand til å være komitéens formann, pga omfattende arbeid med
Nordia 2019. Tore Berg inngikk deretter som medlem i komiteen.
Auksjons-/klubbaftenutvalg:
Jan-Henrik Fjære (leder), Thore Habberstad og Svein Andersen.
Bibliotekutvalg:
Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Tore Berg, Svein H. Andersen og
Bjørn Muggerud.
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Webmaster:
Dag Røhjell og per årsskiftet Elisabeth Sie Andersen.
Festkomite :
Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad.
Ordenskollegiet for "Det Gyldne posthorn" samt Komite for Bestyrelsen av
"Anderssen-Dethloff-medaljen":
Tore Berg, Bjørn Eirik Rasmussen og Thore Habberstad (alle utpekt av styret). Gunnar
Melbøe, Marit Elind og Per Erik Knudsen (utpekt av Rådet).
Redaktører for OFK "INFO":
Knut Arveng (nr.1 og 3), og Per Erik Knudsen (nr.2 og 4).
Ansatte funksjonærer:
Bjørn Muggerud, kasserer
Svein H. Andersen, sekretær
Kjell Åge Johansen, bibliotekar

MER om og fra UTVALG og KOMITEER
Auksjonsutvalget
Det ble avholdt 4 auksjoner i 2019. 2 i første halvår og 2 i andre halvår. Antall
objekter på hver auksjon har variert, fra ca. 50 til 150. Det er nå gode
bildegjengivelser på nett, av alle objekter. Deltagelsen på auksjonene er rimelig god.
Utbudet av objekter er i 2019 supplert med innkjøp, med bidrag fra klubben.
Klubbauksjonene er fortsatt en viktig del av klubbens indre liv, og vi oppfordrer
medlemmer til å finne frem objekter for innlevering på auksjonene i 2020.
Biblioteket – oversikt virksomhet i 2019
2019 (2018)
Åpningsdager
36
(34)
Besøk
61
(55)
Utlån (enheter)
87
(109)
Innkomne bøker/monografier
441
(776)
Innkomne tidsskrifthefter
773
(1.218)
I tillegg mange auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landskataloger føres i
tilvekstprotokollen.
Biblioteket har mottatt gaver fra følgende:
David R. Beech, Tore Berg, Odd Frømyhr, Kjell Åge Johansen, Halvor Kleppen, Knut Fr.
Knutzen, Harald Koht, Bjørn Muggerud, Erik Olafsen, Øyvind Refsnes, Rolf Scharning,
Hallvard Slettebø, Georg Størmer, Arne Thune-Larsen, Hans Kristian Aabø og noen
anonyme givere. I tillegg har biblioteket mottatt, anonymt, litteratur etter et par
dødsbo.
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Biblioteket takker alle givere. Gavene er av største betydning for bibliotekets
utvikling og informasjon for klubbens medlemmer. Redaktøren av Norsk Filatelistisk
Tidsskrift har benyttet bibliotekets store utvalg av monografier og tidsskrift til
forskjellige artikler i tidsskriftet. I tillegg har også noen av forfatterne i NFT benyttet
klubbens bibliotek.
Mange årganger av tidsskriftene i biblioteket er også i år bundet inn, dette for å
sikret at årgangen forblir komplette.
Bibliotekets beholdning registreres på data og ved utgangen av året er det over
13500 enheter og de fordeler som følger: Monografier (4319), Innbundne tidsskrift
(1601), Auksjonskataloger (1114), Kataloger/prislister (2244), Postale sirkulærer
(254), Statistikkårbøker (101), utstillingskataloger, inkl. bulletiner og palmareer
(1231) og norske auksjonslister (2663). Registreringen av beholdningen er på ingen
måte ferdig, så totalen er betydeligere høyere enn disse tallene. Oversikten ligger på
klubbens hjemmeside.
Lokalet for klubbens dublettlager ble sagt opp per 31 desember (12 måneders
oppsigelse) og vil være tømt og fraflyttet innen utgangen av 2020. Mye er resirkulert
ved papirgjenvinning, men også solgt eller donert til Royal Philatelic Society London,
som tar imot alt de ikke har i sitt enorme bibliotek. Biblioteket har oppnådd
forbindelse med et filatelistisk antikvariat i Tyskland, som er interessert i mange av
klubbens dubletter og vil bli solgt dit.
Norgeskatalogkomiteen
Norgeskatalogen 2020, den 69. utgaven, ble utgitt i november 2019. Oppdateringer
er som vanlig gjennomført for nye frimerker, priser mv. Årets utgave følger
tradisjonen og har 2 spesialartikler, hhv om Motivoversikt med referanse til NKnummer samt Norske miniatyrdatostempler. Det har i årets siste periode vært et
godt salg både direkte og til våre grossister.
Klubbens hjemmesider
Klubbens hjemmeside er videreført i samme format også i 2019. Nødvendige
oppdateringer utføres så raskt som mulig. Innholdet på hjemmesiden er omfattende,
og burde favne manges interesser og behov. Som alltid -innspill, forslag, bidrag og så
videre tas imot med takk.
Komiteen for "Anderssen-Dethloff-Medaljen"
Utdelinger legges tradisjonelt til klubbens "runde" år. Komiteen har ikke avholdt
møter i 2019.

Oslo, 12. februar 2020 - Styret
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Oslo Filatelistklubb
Resultatregnskap

NOTE INNTEKTER OG KOSTNADER

5

4

2019

Medlemskontingent
149 710
Norgeskatalogen og NK Postal inkl annonser
422 386
Inntekt utstillinger, frimerkets dag, salg av samleprod.
28 396
Mva.kompensasjon
52 231
Grasrotandel
21 821
Andre inntekter, inkl annonser INFO
4 504
Renteinntekter
129 092

2019
Budsjett
150 000
350 000
5 000
30 000
10 000
5 000
115 000

2018
154 875
115 800
59 298
45 624
13 445
5 410
65 855

2020
Budsjett
160 000
100 000
5 000
30 000
10 000
5 000
120 000

Sum inntekter

808 140

665 000

460 307

430 000

Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift
145 894
Godtgjørelser produksjon Norgeskatalogen mv
30 000
Kontingent Forbundet
91 500
Medlemsmøter og klubbaftener inkl lokalleie
79 118
INFO - produksjon og distribusjon
92 262
Sommer-/julemøte og årlig fellesreise
53 018
Styremøter, utvalg, landsmøte
55 811
Biblioteket inkl lagerleie
74 627
Frydenlundgt 14, felleskostn, strøm, vakthold
63 635
Utstillinger, frimerkets dag, innkjøp samleprodukter 41 316
Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap70
mv
589
Norgeskatalogen - trykk, distribusjon,
147 834

175 000
70 000
90 000
70 000
80 000
60 000
40 000
35 000
125 000
15 000
70 000
125 000

173 664
0
93 300
71 816
83 311
63 525
19 312
43 093
65 426
106 166
71 606
14 104

145 000
10 000
105 000
80 000
90 000
60 000
20 000
45 000
125 000
15 000
70 000
10 000

Sum kostnader

945 604

955 000

805 323

775 000

ÅRSRESULTAT

-137 464

-290 000

-345 016

-345 000

OVERFØRINGER
6
6
6

Overført til/fra Norwex-fondet til utdeling
Overført fra Grunnfondet
Overført netto til/fra Driftsfondet

-3 000
140 464

18 405
750 000
-423 389

Sum overføringer

137 464

345 016

Oslo Filatelistklubb
Balanse pr. 31. desember
NOTE EIENDELER

1
1
1
1

3
3
2
2

2019

2 018

Anleggsmidler
Inventar
Bibliotek, klubbsamlinger
Premier ol
Seksjon Frydenlundgt 14

5
5
5
300 000

5
5
5
300 000

Sum anleggsmidler

300 015

300 015

4 148 217
1 492 500
5 640 717

5 726 877

4 375
0
4 375

8 375
0
8 375

6

6

Sum omløpsmidler

5 645 098

5 735 258

SUM EIENDELER

5 945 113

6 035 273

Omløpsmidler
Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd
Bankfondsobligasjoner (pålyd. Kr 1.500.000)
Sum bankinnskudd og plasseringer
Andre fordringer
Fordringer annonser/kataloger
Øvrige fordringer
Sum andre fordringer
Beholdning
Beholdning salgsvare, kataloger og filateliprodukter

5 726 877

Oslo Filatelistklubb
Balanse pr. 31. desember
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

2019

2 018

323 910
30 897
354 807

464 373
27 897
492 270

6
6
6

Egenkapital
Driftsfondet
Norwex-fondet til utdeling
Sum annen egenkapital

6
6
6
6
6

OFK's Grunnfond
OFK's Norwex-fond
OFK's Fond for juniorarbeid
OFK's Sikringsfond for auksjonsvirksomheten
Sum OFK's fond

4 000 000
1 000 000
277 065
100 000
5 377 065

4 000 000
1 000 000
277 065
100 000
5 377 065

Sum egenkapital

5 731 872

5 869 335

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldig skattetrekk, folketrygdavgift , merverdiavgift
Leverandørgjeld
Skyldige feriepenger og andre kreditorer
Forskuddsbetalt kontingent og fellestur

68 222
1 944
13 000
130 075

20 743
2 343
13 317
129 535

Sum kortsiktig gjeld

213 241

165 938

Sum gjeld

213 241

165 938

5 945 113

6 035 273

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo, 12. februar 2020
Tore Berg (s)
leder
Bjørn Eirik Rasmussen (s)
Rolf A. Hauge (s)

Svein H. Andersen (s)
Thore Habberstad (s)

Oslo Filatelistklubb

Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper
Regnskapet omfatter virksomheten i Oslo Filatelistklubb inklusive utgivelse av Norgeskatalogen og annen
akivitet i samsvar med klubbens formålsparagraf.
Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippet, som innebærer at inntekter og kostnader
sammenstilles så langt dette er mulig.
Anleggsmidler med forventet levetid over 3 år aktiveres og avskrives over levetiden.
Fordringer verdsettes til pålydende med fradrag for antatt tap.
Beholdninger av kataloger og samleprodukter ansettes til forsiktig verdi, normalt settes restverdi til kr 0 ved
utløpet av anskaffelsesåret. Frimerker til frankering balanseføres ikke.
Note 1

Varige driftsmidler

Pr. 31.12. 2019 omfatter klubbens eiendeler seksjon i sameiet Frydenlundgt 14. Seksjonen
er balanseført til kr 300.000, tilsvarende historisk anskaffelseskort.
Klubben eier et større antall bøker i eget bibliotek, klubbsamlinger av frimerker samt premier
fra utstillinger etc. Disse eiendeler er ment for varig eie, og balanseføres kun til symbolsk verdi.
Note 2

Fordring annonser/kataloger og øvrige fordringer

Fordringer er oppført til pålydende verdi, intet tap er forventet.
Note 3

Bankinnskudd, plasseringer tidsinnskudd

Herav er kr 2.674.785 plassert som tidsinnskudd med fast rente, ca 2,1%.
Bundne skattetrekksmidler inngår med kr 19.218 .
Note 4

Drift kontor, forsikring, web-sider, revisjon, regnskap mv

Kontorrekvisita, leie kopimaskin,porto mv
Internettsider, datakost annet, telefoni
Forsikring inventar og person
Gaver, tilskudd bokutgivelse
Bank og kortgebyrer
Revisjon og regnskapsførsel
Sum
Note 5

2019
20 939
9 392
15 022
8 257
1 944
15 035
70 589

2018
20 767
12 345
14 272
6 725
2 612
14 885
71 606

Godtgjørelser

Klubbens leder mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Honorar til revisor er utbetalt med
kr 12.500, inklusive for klubben ikke fradragsberettiget merverdiavgift.
Klubben er ikke pliktig til å opprette avtale om obligatorisk tjenestepensjon, jfr Otpl § 1.
Note 6

Egenkapital og Fonds

Klubbens egenkapital er for en stor del bundet i fonds, med regler som begrenser bruken.
Egenkapital som kan benyttes er Driftsfondet og Norwex-fondet til utdeling. Sistnevnte er
til bruk blant annet for tilskudd reiser i klubbens regi. Norwex-fondet tillegges et gjennomsnitt
av årlig avkastning av klubbens plasseringer.
Driftsfond Norwex
Egenkapital 1.1. 2019 464 373 27 897
Tilført avkastning
20 000
Årets resultat
-140 464 -17 000
Avrunding
1
Egenk. 31.12. 2019
323 910 30 897

Annen EK
Fonds SUM EK
492 270 5 377 065 5 869 335
20 000
20 000
-157 464
-157 464
1
0
1
354 807 5 377 065 5 731 872

VALGKOMITÉENS INNSTILLING til årsmøtet 30. mars 2020.
Valgkomitéen, som har bestått av Erik Olafsen og Jan-Henrik Fjære, har
følgende forslag til Styre og Råd i Oslo Filatelistklubb:
Leder for 1 år (2020):
Tore Berg (gjenvalg)
2 styremedlemmer for 2 år (2020/2021):
Bjørn Eirik Rasmussen (gjenvalg)
Thore Habberstad (gjenvalg)
(Svein H Andersen og Rolf Hauge er ikke på valg)

2 varamedlemmer for 1 år (2020):
Liv Norbom (gjenvalg)
Arne Thune-Larsen (gjenvalg)
2 rådsmedlemmer for 2 år (2020/2021)
Marit Elind (gjenvalg)
Per Erik Knudsen (gjenvalg)
(Gunnar Melbøe, Odd Frømyhr og Bjørn Muggerud er ikke på valg)

2 varamedlemmer til rådet for 1 år (2020)
Egil Kiserud (gjenvalg)
Kjell Åge Johansen (gjenvalg)
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
Oslo, 21. februar 2020, for valgkomitéen Erik Olafsen (sign.)

NORGESKATALOGEN 2020
480 sider tettpakket med opplysninger om
alle norske frimerkeutgaver og over 13.000
prisangivelser. Et uunnværlig hjelpemiddel for alle
norgessamlere.

Pris kr. 425,- portofritt ved levering i Norge.
Ved levering utenfor Norge tilkommer
porto/ekspedisjonsgebyr Kr. 100,- pr. katalog.
IBAN: NO41 0532 27 39860.
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX.

OBS! OFKs medlemmer – tilbys katalogen til
spesialpris. Salg på møtene kr. 350, eller tilsendt kr. 400,- inkl. porto.
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Referat fra OFK møte 21.okt 2019,
fortsatt fra INFO nr. 4, 2019, side 35.
(Foredrag av Jan Michelet.)
Et overtrykk som går igjen på mange merker er
VRI. VRI = Victoria Regina Imperatrice. Dronning
og keiserinne Victoria dør 22.1.1901. Edvard VII
blir konge og keiser fra samme dag.

Hærens formular 398 som skulle leveres
tilbake til postkontoret med kvittering.
Frankert med merker fra første og andre
trykning og poststemplet ARMY nr 29,
21.4.1900. 2d og 3d til venstre er fra første
trykning (punktumene er på linje med
tallene). 1d til høyre er fra andre trykning
(punktumene er hevet litt opp fra linjen).
Neste trykning trodde man ville bli et
profilbilde av den døde dronningen, men det
ble i stedet en markering av at Orangerepublikken nå var en britisk koloni og britene
trykket tre linjer «ORANGE RIVER COLONY» på
et opplag av Cape-merker (½, 1 og 2 ½ d).

Brevet er sendt fra Bloemfontein 25.7., viser
merker fra første og andre trykning, 1.: Bare
blå 2 ½, 2.: de øvrige (punktum litt høyere).
alle med merker fra 2. trykning (Punktumene er
større og står høyere).
Britene rykket først mot Orange Free State og
hovedstaden, Bloemfontein, ble okkupert
13.3.1900. Allerede neste dag overtok de postog telegraf-kontorene. Fra 19.3. var OFSfrimerkene ugyldige uten overtrykk av VRI.
Byens beholdning av frimerker ble konfiskert og
17.3. proklamerte de at alle frimerker fra OVS
var ugyldige fra 19.3., de skulle være overtrykket
med VRI.

Her noen brev:

Brevet over er også sendt fra hovedstaden
(17.11.1900), to merker fra andre trykning,
resten fra 1. trykning.
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Britene okkuperte Pretoria 5.6.1900 og beslagla
også her alle post- og telegrafkontorer
umiddelbart. Alle Transvaals frimerker ble
ugyldige, samtidig som de startet og
overtrykking av merkene med VRI – de skiller seg
fra OFS overtrykkene – var mer fete Romantyper.
12.7.: Følgende merker legges ut (alle fra 1/2d til
1s)
13.7.: 2s.6d, 5s og 10.s

£5 kom noen dager senere.
Denne første trykningen har i alt 12 offisielle
varianter + et stort antall feiltrykk.

Dette REK-brevet ble sendt fra Pretoria
24.7.1901 med 6 av de 7 merkene fra første
trykking av Transvaal-merker.
ERI-overtrykkene kom etter hvert som VRIovertrykkene ble utsolgt, altså ingen bestemte
førstdagsutgivelser. Dessuten fortsetter selvsagt
VRI-overstemplede merker å være gyldig porto –
dermed svært ofte kombinerte frankeringer.

Er sendt fra en engelsk sykepleierske ved
hospitalet i Belfast, ca 20 km øst for Pretoria.
Britene hadde opprettet en konsentrasjonsleir
her. Brevet ble etter å ha blitt sensurert sendt
til Pretoria 2.3.02 for ny sensur før det ankom
Isleworth/England 30.mars 1902.

Er sendt fra Pretoria 6.7.1901 til fangeleiren
Diyatalawa på Ceylon.
De mange stedene britene foretok sine
overtrykk ga selvsagt filatelistene mange
feiltrykk – det er nesten et eget samleområde,
men her viser jeg bare noen få eksempler på
feil o.a. rariteter.

Brev sendt fra Modderfontein (i Orange River
Colony) 7.6.1901 med 2 stk ERI-merker (rel.
tidlige)
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I 1899 etablerte boerne i Orange Vrij State to
typer tjenestemerker. Det ene ble utstedt for
bruk av hæren. Hærens merker ble flittig brukt.
Merkene ble produsert i ark på 20 stk (5X4) og
levert ut til enheter i hæren, de ble disponert
av enhetens kommandant, og skulle brukes på
post til andre enheter innen republikken.
Papirfargen varierte en del, og det finnes
mange forfalskninger.
Krigen ble en meget kostbar affære og tre av
koloniene i Australia utga egne merker til
krigsfond. Dette var Queensland, Victoria og
New Zealand.

Så la oss se på hva Boerne gjorde.

Da britene erobret Pretoria flyttet boerne
regjeringen sin til Pietersburg. Her var det
imidlertid tomt for ordinære Transvaal-merker.
De prøvde i en periode med frimerkeløs post
(dog har ingen funnet frimerkeløse brev fra
denne perioden) og telegraf, men det var ikke
særlig vellykket og de produserte derfor de
såkalte Pietersburg-merkene:
Merkene ble produsert i et avistrykkeri, men
kontrollen på trykkeriet og i logistikken var så
dårlig at de besluttet at hvert merke skulle
signeres av autorisert person. Merkene var
tilgjengelig i noen mindre steder inntil britene
okkuperte byen 9.april 1901.

En spesiell sak er merkene som har skriften
O.V.S – R.D.M. Dette er merker som var
forbeholdt det ridende politi – ukjent til
hvilket formål. RDM = «Rijdende Dienst
Macht».
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Boer-republikkenes erobringer/beleiringer

Dette postkortet er produsert på relativt tynn
kartong i den beleirede byen Ladysmith og
viser en karikert boer på høyden M. Bulwana
og en forminsket Long Tom (boernes
overlegne franske kanon, 155 mm og en
rekkevidde på 6,8 km) og britiske infanterister
med et forstørret amerkansk Maxim
maskingevær. Kortet er sendt fra Ladysmith
23.8.1900 – bare 5 dager før beleiringen ble
brutt – via London 25.3.1900 til Limerick i
Irland. På baksiden har avsenderen skrevet en
handleliste (?) med priser.

Her noen andre eksempler på frimerker og
stempler fra andre steder:

Bildene over viser Boernes erobringer og
beleiringer. På alle disse stedene ble det brukt
frimerker og stempler. Det vil ta altfor stor
plass og vise alle disse, men noen av de mer
kjente stedene kan vi ta med. La oss begynne
med landsbyen Ladysmith. En landsby som ble
beleiret i 118 dager, i tidsrommet 2.11.1899 til
28.2.1900.
Ca. 100 nordmenn deltok i den andre
boerkrigen. Absolutt de fleste på boernes side,
Hilmar Theodor Brudevold, deltok imidlertid på
britenes side. Han kom fra Ørsta til Natal, hvor
han anla flere sukker- og kaffeplantasjer. Han
deltok på britenes side mot Zulufolket i 1879 og
tok etter hvert navnet Hilmar Bru-de-Wold. Brude-Wold var major og stabssjef i brigaden som
forsvarte Ladysmith. Her ble han hardt såret,
fikk en granatsplint gjennom kinnet, men deltok
i krigen igjen etter bare få dagers sykepleie.

Et annet kjent sted er Mafeking, som var
beleiret fra 14.10.1899 til 16.5.1900. Det var
her Baden Powell hadde sitt hovedkvarter.
Under et kort som viser det:
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Til slutt noen britenes lokale overtrykk fra
Transvall:

Så et annet kort som viser Baden Powell og
Lord Roberts.

OFK retter en stor takk til Jan Michelet
for et fantastisk interessant foredrag,
men også en dypere innføringen i
Boerkrigens frimerker og stempler. Et
omfattende og spennende område å
samle.

Boerne okkuperer bl.a. Mafeking

Svein H Andersen/Referent

Referat fra OFK møte 4 nov. 2019
Det ønskes velkommen til møte nr. 2512 i
rekken og vi har kommet til mandag 4
nov 2019. Oslo Filatelistklubb har igjen
samlet seg på Schafteløkken, og dagens
tema er «Vikingtiden på nordiske
frimerker», av Einar Østmo.
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Før Einar slipper til får vi litt informasjon
fra Tore Berg, vår leder, om kommende
auksjoner og årets julebord. Det er
anmeldelse av et nytt medlem.
Einar begynte med å vise et svensk
miniark, som oppsummerer perioden.

La oss først se hva Store norske leksikon sier om
Vikingtiden (Teksten under er fra leksikonet):
«Vikingtiden er en betegnelse brukt på
tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050,
særlig i Norden og til dels i andre regioner, som
på de britiske øyer. Perioden har navn etter
vikinger og vikingferder, men betegnelsen
«vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av
1800-tallet.
I europeisk historie er denne perioden en del av
tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker
betegnelsen yngre jernalder. Vikingtiden
kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt
handel med Europa, sentralisering av makt og
overgangen fra norrøn religion til kristendom.
Begynnelsen på vikingtiden knyttes gjerne til
angrepet mot klosteret Lindisfarne i NordEngland i 793. Det er likevel vanlig å trekke
periodens begynnelse tilbake til cirka 750, slik
at forutsetningene for vikingferdene også
inkluderes. Dette gjelder både indre forhold,
som utviklingen av havgående skipsteknologi,
og ytre faktorer, som etableringen av
karolingerdynastiet i Frankerriket i 753 og
abbasidekalifatet i 751. I Danmark regnes store
byggeprosjekter, for eksempel Danevirke og
Kanhave kanal på Samsø, som tegn på økt
sentralmakt og sosial organisering, behov for
forsvarsverk og kontakt med kontinentet.
Avslutningen av vikingtiden settes vanligvis til
midten av 1000-tallet. Dette har mindre med
enkelte slag, hendelser eller konger å gjøre, enn
sammenfallet av mer langsiktige prosesser.
Dette gjelder etableringen av kirkeorganisasjonen, byvekst, og integreringen av de
skandinaviske kongedømmene i det kristne
Europa.»

Det er funnet
mange skip, i
Norge blant
annet
Tuneskipet,
Gokstad og
Oseberg.

Oseberg utgravningen er det rikeste og
største funnet som er gjort her til lands, og
det diskuteres hvem det er som ble gravlagt i skipet. Dr. Åsa er et forslag, men
dette passer ikke med kronologien. I
tillegg til skipet ble det funnet mange
andre saker

Det finnes et stort utvalg av kjente funn fra den
perioden, et fra Lindholm Høje i Danmark.

Som frimerket viser så var gravfeltet formet
som et skip, og dette var ikke så uvanlig

I Danmark har man funnet 5 skip, blant
annet ved Roskilde, der danskene har laget
et «moderne» vikingeskip-museum.
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Skipene fra vikingtiden var først og fremst
roskip, men i denne tiden kom seilskipet
for første gang. Gokstadskipet, se under,
blir rodd, mens Osebergskipet var et
seilskip. Skipet var bygd av eik og seilet var
vevd av ull, noe som må ha tatt lang tid og
hatt stor verdi.

I vikingtiden ble det seilt til Færøyene,
Island, Grønland, Vest-Europa og Vinland.
Navigeringen skjedd stort sett ved
kystseilas.

Når man
fant nytt
land, slå
man seg
som oftest
ned og
bygde som
de var vant
til.
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Og den andre lyder: «Engle reiste denne
steinen etter Torald, sønnen sin, som fant
døden i Vitaholm - mellom Vitaholm og
Gardar.»

Her frimerke som viser gårdsbygning fra
Stöng på Island og grunnplan og rekonstruksjons-tegning av gårdshus på Færøyene.

Funn fra vikingtiden dreier seg mye om
dyreornamentikk. Dette gikk igjen på
steiner, smykker og på skip. Her noen
frimerker fra Sverige:

Det danske merket:
Den store Jellingsten,
tekstsiden.
«Harald reiste denne
sten etter Gorm sin far
og Tyra sin mor, den
Harald som vant seg
hele Danmark og Norge
og gjorde danene
kristne».

Mynten var også noe nytt i vikingtiden. Her
på et frimerke fra Danmark, ca. 800,
Hedeby, Slesvig.

En annen kjent sak, er runeskrifter. Dette
har man funnet på mange steiner, de fleste
i Sverige, men også i Danmark og Norge.
I vikingtiden ble landene dannet på en ny måte,
både i Norge, Sverige og Danmark. Man
organiserte seg både andreledes og bedre enn
tidligere. På 900-tallet ble det opprettet lagting
på Vestlandet og i Trøndelag, og langs kysten
organiserte bønder og konge i fellesskap et
sjøforsvar – leidangen – til beskyttelse mot
vikinger og andre urostiftere.
Det svenske merket:
Danene var sterkt til stede i Viken i hele
”Tyd du runene! Rett lot Tolir, bryte i Roden,
vikingtiden. Mot slutten av 900-tallet kalte
riste dem til kongen. Tolir og Gyla lot riste
Harald Blåtann seg konge over Danmark og
(disse runer) begge makene etter seg som
Norge. Ladejarlene var danekongenes
minnesmerke ... Håkon bød riste.”
underordnede, men de ble utfordret av Olav
Adelsö. Sverige. 1000-tallet.
Tryggvason og Olav Haraldsson, som brukte
Det norske merket:
store rikdommer vunnet i viking til å bygge seg
Runestein fra sent 1000-tall fra Alstad på Toten. opp som konger i Norge og kristne landet. Olav
«Jorunn reiste denne steinen etter [...] som
Haraldsson ble imidlertid fordrevet av Knut den
mektige, som var norsk konge fra 1027 og fram
eide (var gift med) henne og (hun) førte den
utenfra Ringerike, fra Ulvøy. Og billedsteinen til sin død i 1035, i tillegg til å være konge over
Danmark og England
hedrer dem begge.»
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Etter Knuts død smuldret det danske riket opp. Harald Hardråde er Norges siste
vikingkonge. Med sølv fra Konstantinopel skaffet han seg kongetittel i Norge, men han
falt i et forsøk på å erobre England i 1066. Dermed kan vi si at vikingtiden er over og vi
er nå beveget oss over i middelalderen.
Einar Østmo har igjen trollbundet oss med sin kunnskap, og et meget flott og
interessante foredrag. En stor takk til Einar for foredraget.
30 personer var innskrevet i protokollen, denne kvelden.
Svein H Andersen/Referent

Samler-Børsen AS har
flyttet – til Kirkeveien 44,
Majorstua
Søker du en myntbutikk i
Oslo sentrum kan du
oppsøke 3 stk. i grei
gangavstand fra Egertorget
(som er like ved Stortingsbygningen for dem som ikke
har sin daglige gange i Oslo).
Ser du etter en frimerkehandler, ja da øker antall
skritt.
Og frimerkehandlere med besøksadresse Oslo 1 og faste åpningstider er det
slutt på. Da regnes ikke postkontorene med. Slik er utviklingen. Handelen lever
jo videre, men en fysisk lokasjon gir et ekstra kick. Stein Kristiansen og Geir
Brunsæl gav seg som kjent med fysisk butikk i 2019.
Samler-børsen AS - som i nærmere 30 år har holdt til i Tordenskiolds gate (Oslo
1) - har flyttet til Kirkeveien 44. Her finner du nå Hans Solbakken og hans
medarbeidere bak disken. Det er enkel adkomst, f.eks. gangavstand fra
Majorstuen T-banestasjon og både 20-bussen og Trikk nr 12 stopper på
trafikkøyen rett utenfor butikkvinduet.
Samler-Børsen AS fører et utvalg både i frimerker, mynt og rekvisita. I tillegg har
de Hurtigauksjoner og Hovedauksjoner med fysisk katalog. Nå gjelder det å
avlegge et besøk hos Hans & co. Og apropos 20-bussen som mange bruker til
våre møter på Schafteløkken, kommer du østfra kjører du forbi.
Butikken nettside er www.samler-borsen.no, der finner du også åpningstidene
mandag til lørdag.
Tore Berg
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Nr. Status
1
o

2

BS

3
4

o
o

5
6

xx
xx

7
8

xx
Lot

9

xx

10

Lot,
FDC,
div

11

xx

12

o

13

o

14

Div

Beskrivelse
Norge NK nr 2 2 sk Oscar m svakt nr 42 stempel,
god tagg/sentrering. Små brune flekker på baksiden,
Sign FCM
Norge NK nr 3 og 4 på klipp. Begge merker
fullstemplet nr 42
Norge 5 sider med NK 22 (100x)
Norge plansje med NK 27 (22x), 29 (1x) og 30
(13x) med småfeil.
Norge ** NK nr 114-116 Grunnlovsjubileet 1914
Norge NK nr 158 25 blokk Løveprovisorier 20 på
45 øre blå
Norge ** NK 181-183 Nordkapp I
Norge – 3 merker NK nr 14 stemplet Hammerfest –
Hamburg, litra B-D-F i 1868-70. Et på klipp
fullstemplet. Et omvendt prakt 1870.
Norge, NK 229-232, Krone Løve i 4-blokker (verdi
etter NK)
Norge Diverse FDC, Samlerobjekter, stemplede
merker, Norden Lot med diverse mapper – Svenske
frimerker 1985 – Norden 1986 – Færøyene 1985 +
hefte Ribe Domkirke, Europa 2 stk Prestige permer
med merker/FDC I forbindelse med overgang til
Europa
Norge Lot souvenirmapper fra diverse utgivere. I
alle er det bla norske postfriske merker. Pålydende
godt over 100 kr. Noen bedre eldre
Norge lot med gode stempler: NK 194 – 4 stripe),
196 -par, 261 vertikal 4 stripe, 262 – horisontal 4
stripe, 386 par, 441 – par, 442 - 10 blokk
Norge Samling i A5 innstikksbok, ca 410
par/striper/blokker mange gode stempler
Norge NK 17 2sk. Posthorn i ”gull”. Fra en tysk
serie ”rariteter i gull”

Verdi
Utrop Tilslag
300
100

325

100

3000

500
250

280
Ca 875

50
100

815
100

150
50

484

100
100

80

70

160
50
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Nr. Status
Beskrivelse
15 Album Norge Album med spesialstempler på brevstykker,
kort og konvolutter fra norske
arrangementer/stevner/Frimerkets Dag etc.
Hundrevis av objekter fra 1970 årene. Fin perm og
lavt utrop
16 Album Norge Album med spesialstempler på kort og
konvolutter fra norske
arrangementer/stevner/Frimerkets Dag etc.
Hundrevis av objekter fra 1980 årene. Fin perm og
lavt utrop
17
o
Norge eske med vaskede merker, eldre og nytt, flere
hundre merker
18
o
Norge Liten plasteske med vaskede merker - gamle
og nye. Stempelfunn??
19
o
Norge lot med eldre merker i eske og poser, mye
stolpe /antikva, morsom lot
20
o
Norge Plansje med 100 merker Lux/praktstemplede
merker
21
x/o
Norge lot med mest stemplede merker pluss lite
album og Postens OL-postkort i perm
22
o
Norge lot med albumark – posthornmerker antikva
23
24

xx
-

25

FDC

26

Brev
ATM
Brev

27

28
29

30
31
32

Norge & helark, NK 97,265,274x2,275,573
Norge Adresselapp til USA fra «Jersøy» 1924,
Uvanlig! - brekk i venstre side

Dato: 23 mar 2020

Verdi

50

50
200
200
200
100
150
1400

150
150
100

Norge Special FDC med NK 1378-79 Utstedt ifm
Nathionalteateret 100 års jubileum med original
signatur av Wenche Foss, Per Th Haugen og Ellen
Horn, og kunstner gravør Sverre Morken

Norge ca 40 ATM (ATM 1 og ATM2) brev med
varierende porto og poststempler/kontor
Norge lot med 17 brev med Postens
maskinstempler knyttet til div byjubileer i perioden
1970 - 2000
Kort Norge lot 39 ubrukte postkort, alle forskjellige
Brev/kor Norge lot 17 forskjellige brev /kort til VM på ski i
t
Trondheim 1997, for det meste utgitt av Posten og
VM arrangør
Brev/kor Norge lot 21 underfrankerte brev/kort med
t
straffeporto markering fra Posten
Kort Norge lot 68 forskjellige utgaver av Postens
offisielle utstillingskort
Kort Norge lot 60 pent maskinstemplede postkort i
perioden 1970-2000

Utrop Tilslag
50

Ca 650

50
50

40
50

50
Ca 350

40
80
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Nr. Status
33
Kort
34

Kort

35

Kort

36

37
38
39

40
41

42

43

44
45
46
47

Beskrivelse
Norge lot 60 TOPP stemplede postkort i perioden
1970-2000

Dato: 23 mar 2020

Verdi

100

Norge lot ca 100 sorthvitt postkort, småformat med
motiver fra hele landet, for det meste ikke postgått

Norge lot ca 200 postkort, småformat, for det meste
postgått
Verdibre Norge Verdibrev til Sverige, stemplet Oslo
200
v
Elisenberg 28.3.40, frankert med to enkle merker
NK 208
Julekort Norge lot ca 200 julekort 1980 og fremover, god
spredning noen med julemerker
Kort Norge lot ca 200 kort, småformat, for det meste
postgått, nyere utgaver
Ol- Norge Postens OL-samling Lillehammer 1994 i
Samling Leuchtturm Universal album i kassett, Maksikort,
Norge Postens OL-Samling 94, komplett
xx
800
Danmark, AFA 223-58 H. C. Andersen
Brev Norge 4 postforsendelser fra Postverket med
skadede brev - med stempel/konvolutt - beklagelse.
UVANLIG OBJEKT
Brev Norge lot 17 forskjellige brev FN brev
(stempler/konvolutter) sendt fra Libanon til Norge i
perioden 1978-1989
Brev Norge lot 31 forskjellige brev knyttet til fly
(førsteflyvninger, SAS, Swissair, Lufthansa, sjøfly
m.m.) i perioden 1951-1980
o
DKK 450
Danmark Facir n2 2, 4rbs greit eksemplar, litt smal
marg opp
xx
Danmark POSTJUBILEUM 1924 AFA nr 132-143, DKK 1 400
ansikter mot hverandre, 4-blokk postfrisk
o
Danmark POSTJUBILEUM 1924 AFA nr 132-143, Dkk1 100
ansikter mot hverandre, 4-blokk stemplet
FH
Dkk 1 645
Danmark plansje med 14 stemplede Frimerkehefter,
stemplet 1ste dag i perioden 1993-1996

48

o

49

FH

50

o

Danmark Klemalbum, egenmontert med flere gode
merker/serier, medfølgende innstikkskort med gode
merker, noe Grønland

100
40

25
100
50

80
50

100

80

50
300
200
100

100

Danmark Liten plasteske med vaskede merker gamle og nye. Stempelfunn??
Danmark plansje med 14 stemplede Frimerkehefter,
stemplet 1ste dag i perioden 1993-1996

Utrop Tilslag
100

Dkk 1 645

100

150
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Nr. Status
51
o

52
53

54

55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65

66
67
68

Beskrivelse

Dato: 23 mar 2020

Verdi

Danmark lot med innstikksbøker, plansjer og poser
med hundrevis av vaskede merker, funnmuligheter

o

Danmark 2 A4 ark med stemplede merker, fra tofargede og fremover
Brevkort Danmark Frankert 10 øre (2stk),
korrespondansekort 4 øre, og 8 øre, pluss et 8sk,
totalt 6stk
Luftpost
Danmark Luftpostkort til Tsjekoslavakia, frankert
med AFA nr 77,145, reklame 44, Dansk Arbeides
Jubileumsutstilling 17.3.33, transit Berlin 18.3.33,
Praha 18.3.33 med merkater på baksiden

Utrop Tilslag
100

70
50

DKK 1 025

300

Luftpost Danmark Luftpostbrev til Berlin, København
DKK 2 400
28.9.28, ikke ankomststempel, klaff mangler bak
Fraktbre Danmark Fraktbrev Fanø - Esbjerg, frankert med
DKK 230
v
AFA nr Postfærge 38,44,47
DKK 1 000
Danmark 4-blokk AFA 31-62, førstedagsstemplet
xx
765
Grønland, AFA nr 33,34,35,40 og 41 -Ishavsskipet
Gustav Holm
xx
Grønland på SAFE DUAL ark i tidsrommet 19381985, inkl THULE.
xx
Grønland /Danmark innstikksbok plansjer og noen
presentasjonsmapper
xx
Ca 1 500
Grønland minneark nr 1-12 samt noen nytrykk av
pakkeporto merker. Alt i fin perm, Færøyene årssett
i mapper, 2002,2003, 2004, Grønland Minneark nr
1-12 samt noen nytrykk av pakkeporto merker. Alt i
fin perm,
o
250
Grønland Liten lot på innstikkskort med bla. Thule
1,2,4,5, Pakkeporto 9A, Merker fra start og opp til
år 2001 (Mi nr 1 til 366). Fin lot med flere gode
stempler
o
360
Færøyene Liten lot på innstikkskort mellom Mi 3
og 634, med bl nr 1,2,4, FH nr 8 Fin variert lot
xx
Færøyene liten lott på innstikksark, fra start til
nyeste, fler miniark
xx/x/o Færøyene samling i 16 siders innstikksbok fra nr 1
Høy
– 9 (1975 – 1984) i 4-blokker mye dobbelt
postrisk/stemplet – høy katalogverdi
xx
937
Island, postfrisk årssett 1974, 1975, 1977, 1980,
1981 og 1982.
xx
Dkk 1 200
Island AFA nr 39-46, Chr IX 1902-04 prima merker

400

xx

Island AFA nr 87,-89, Chr X 1920 prima merker

Dkk 950

60
100
50
100
100
100

120

150
50
100

75
150
200
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Nr. Status
Beskrivelse
69 Rek brev Island lot med 3 rek brev Ungarn, England, morsom
lot med fine merker, må sees
70
x
Sverige Michel 2014/15, Nr 34-36, 200I, 204I,
255/256 Pene merker m hengselrest
71
Xx/o Sverige ca 530 forskjellige merker inkl 3 blokker
72 xx-hefte Sverige postfriskt svanehefte, pålydende 200,-.
Medfølger hefte om svanemerkene virksom i tiden
1942-1989, inneholder et par stemplet og et par
postfrisk
73
xx
Sverige postfrisk, alle 5 arkene fra Stockholmia
1955, katalogverdi etter FACIT
74
xx
Sverige, AFA 216, 1931 Stockholm Slott, 5 kr
75
x
Sverige Michel 2014/15, Nr 34-36, 200I, 204I,
255/256 Pene merker m hengselrest
76
o
Sverige isboks med mange hundre vaskede merker,
ikke gjennomgått
77
o
Sverige to esker med merker, en med flere hundre
parstykker
78
xx
Sverige lot med postfriske merker, mange fine
serier, 3 innstikksbøker
79
o
Sverige Liten samling på albumark flere gode
merker
80
o
Sverige liten ot med 211 ulike stemplede merker
81 Luftpost Sverige Luftpost frankert med Facit nr
260,563,264,265. Nya Sverige - Swedenborg,
Stockholm 8.7.35 til Sao Paulo 13.7.38
82
xx/x/o Finland liten innstikksbok og to innstikksark med
mange merker, spesielt godt med Røde Kors /
veldedighet
83
Lot Sverige – plastboks med vaskede merker, mange
tusen merker, må ses. Både nytt og gammelt
84 o/brev/F Finland 2 klemalbum med egenmontert samling,
DC interessant for spesialisten
85
xx
Finland Samling postrisk 1958 – 1975 på albumark
86
87
88

89
90

Dato: 23 mar 2020

Verdi
Utrop Tilslag
230
180
Ca €590

80
100

SEK 900

100

2200
Ca € 590

200
50
100
150
150

Høy

250

SEK 750

50
200

100

150
200
200

o

Finland samling album tidlige og nyere merker
pluss noe brev noe Åland
xx
Finland Utvalgshefte med postfriske merker fra
AFA nr 894 (1981) -1175 (1992)
xx/x/o Åland lot på 2 innstikkskort med merker fra start til
nyere tid, mange stemplet Mariehavn, ca 20
firblokker/miniark/etc samt en del Framo merker
xx
Åland postfriske hefter i perioden 1992-2013, 14
stk
o
Belgia Liten lott med 230 ulike stemplede merker

50

200
ca 1 000

80
50

1572

100
80
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Nr. Status
91
o

Dato: 23 mar 2020

Beskrivelse
Verdi
Utrop Tilslag
ca 2 500
150
England liten lot med bedre engelske merker, AFA
nr 58,62,65,65a også 4 stk Inland Revenue. Litt
ujevn kvalitet
92
o
Ca 2 900
300
England George V, 1912-13 (22), AFA 127-137,
139-142
93
o
Dkk 650
100
England Kong Edward VII AFA 114, 2/6 sh lilla,
bra merke
94
o
Dkk 900
150
England Kong Edward VII AFA 115, 5 sh karmin,
bra merke
95
xx
Dkk 1 250
100
England Wembley 1924 AFA nr 160-161 (x) og
1925, AFA nr 162-163
96
o
200
England Noen merker i perm bl. a 2 blå 2p og 16 1p
rød
97
150
England, kolonier og kanal øyer 32 siders
innstikksbok med en del merker, noen litt bedre
98
o
75
England kakeboks med noen tusen vaskede merker
ca 350gr
99
FDC Jersey Nær komplett lot FDC fra perioden 1969 –
Ca 2 000
50
1983 i FDC perm
100
xx/o FN / UN Klemalbum, Schaubeck med samling
Høy
400
merker fra New Your, Wien og Geneve utgaver.
Mange gode merker og til dels komplette årganger
fra start til ca 1080. Medfølger tre innstikksark med
mange dubletter og ikke innsatte merker. En del
miniark følger med.
101
xx
DKK 2 700
400
FN/UN Blokk nr 1 FNs 10 års jubileum. Begge
varianter (vanlig papir og guligt papir), sjeldent
utrop
102 xx/FDC FN Stor lot med FDC (flaggserien, maksi kort) og
Høy
300
postfriske merker)
103
o
100
Frankrike liten lott med ca 400 stemplede merker,
mange pene stempler
104 xx/x/o Frankrike 16 siders innstikksbok stappfull med
Høy
300
merker fra Pax og Merkur frem til ca 1980. Mange
dubletter. Godt med malerier, ca 50stk, inkl også
1970 Minne utgave for Charles de Gaulle,
sammentrykk med vignett.
105
o
DKK 500
50
Gibraltar AFA nr 61 Edward VII, 1907-12 2
shilling, marginal, fint merke med et par korte
tagger i nedre høyre hjørne
106
o
40
Gibraltar liten lot på innstikkskort, verdier opp til
1sh
107
o
70
Hellas med greske øyer, liten lot med ca 220 ulike
merker
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Nr. Status
108
o
109

xx

110

o

111

o

112

xx

113

xx/o

114

xx

115

o

116

o

117

xx

118

xx

119

xx

120

o

121

x/o

122

xx/o

123

x/o

124

125

o

126

o/x

Beskrivelse
Holland Liten lot med ca 280 stemplede merker på
A4 innstikksark
Holland 18 CEPT serier på innstikksark i perioden
1956 - 1990, AFA, prima merker
Italia liten lott med ca 2040 ulike stemplede merker
på A4 innstikksark
Kypros tre gode merker, litt ujevn kvalitet, AFA nr
7II, 9, 11
Luxembourg - CEPT AFA nr 568 -570, prima
merker
Malta Samling i 16 siders innstikksbok, pent
oppsatt med merker fra
Monaco - CEPT 4 Miniark, AFA nr 1172-73,128283,1324-25,1423-24.
Polen liten lot på 6 A4 innstikksark med stemplede
merker
Portugal liten lot på A4 innstikksark med ca 420
ulike stemplede merker
Portugal - CEPT 15 serier i prima postfrisk kvalitet
i perioden 1960 - 1990, flere gode serier med
høyverdiene
Portugal - CEPT 8 miniark i perioden 1981 - 1991
Portugal / Azorerne - CEPT 7 miniark i perioden
1981 - 1990
Malta liten samling på albumark, flere gode merker
bl.a. serie fra 1956 med høyverdier opptil £1
Spania 3 plansjer, mest stemplet, noe med rest etter
hengsler. Kun eldre merker, katalogverdi over
1000,-.
Sveits 16 siders innstikksbok med stemplede
merker
Sveits lot på albumark, ca 450 stk, fra eldre til 1935
Sveits Pro Juventute 1957 AFA 649 – 653,
Suveniralbum utgitt ifm førstedagsutgivelse,
fireblokk postfrisk og stemplet av hvert merke,
merkeverdi ca 1 000 (AFA 2014)
Tsjekoslovakia / Slovenia Lot på A4 innstikksark
med ca 690 ulike merker, mange fine stempler
Tyrkia liten lot på A4 innstikksark, noen uvanlige
merker

Dato: 23 mar 2020

Verdi

Dkk 523

Utrop Tilslag
50
100
50

ca 2 700

200

Dkk 940

150
100

Dkk 665

100
100
60

Dkk 2 178

150

Dkk 665

100

Dkk 535

80

500

80

75

50
100
50

100
50
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Nr. Status
127
o

Beskrivelse

128

o

129
130

o
o

Tyskland, Sachsen MI 12a, 12c, småfeil, pent
utseende
Tyskland, Sachsen MI 13a, pent rep

131
132
133

o
o
o

134

o

135
136
137
138

o
o
o
o

139

o

140
141
142
143

o
o
xx
o

144
145
146
147
148
149
150

xx/x
xx
o
o
o
o
xx/o

151

o

152
153
154
155

o
o
xx
x

Dato: 23 mar 2020

Verdi

Utrop Tilslag
200

Tyrkia, Sam-Marino, Kypros Stort Schaubeck
album med en del Tyrkia pluss litt noe merker SamMarino, Kypros medfølger, liten innstikksbok med
Tyrkia Interessant lot for Tyrkiaspesialister

Tyske rike MI 2, 3 (2stk), 4,5,6,7,9,10 (2stk),14 14, 12 stk + 1 par stykke, mest feilfri normalkvalitet
Tyske rike MI 2-3 feilfrie
Tyske rike MI 5-6 feilfrie
Tyske rike 1872 Ørn m/ stort brystkjold, MI 1723,25-26, nr 27 medfølger med feil. Fine merker
Tyske rike MI 31-36, 37a-b,38a-b pent objekt med
2 franske stempler
Tyske rike Mi 44ZS, pent mellomstegspar
Tyske rike Mi.50a ekthetsattestert
Tyske rike Mi. 184+186 ekthetsattestert
Tyske rike 1922 Velgjørenhetsmerker Mi. 233-34
ekthetsattestert
Tyske rike 1920 Mi 318B 10 Mill. sagtagging.
Attestert
Tyske rike Mi 383-84 2Mk-3Mk luftpost, prima.
Tyske rike Mi.400-401. Nødhjelp 1926, prima.
Tyske rike Mi.428Y ** 25pf Nødhj.1928, prima
Tyske rike Mi 425-29. Nødhj.1928 komplett, prima
Tyske rike Mi Bl.2 *, merkene **. IPOSTA-bl.
Tyske rike Mi. 556-564. Nødhj.1934, 40Pf.*
Tyske rike Mi 588-97. Folkedrakter komplett
Tyske rike Mi.671. Brune Bånd 1938, prima.
Tyske rike Mi. 695-97 Nürnberg-Ring, prima
Tyske rike Mi.699. Brune Bånd 1939, prima.
Tyske rike Mi.716-729. Danzig m/overtrykt. 15pf
er **, resten rundstemplet.
Tyske rike Mi.728x. 1RM Danzig m overtrykk.
Fullstemplet
Tyske rike Mi.747. Brune Bånd 1940, prima.
Tyske rike Mi. Dienst 51 på brevklipp. Ekte.
Tyske rike Mi. «Inselpost», 10B *
Tyske rike Mi. Feltpost i Tunis 5a (*), sign.
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Nr. Status
156
xx

Beskrivelse

157

o

158

FH

159

xx

160

o

161

xx

162

xx

163

o

164

o/x

165

Brev

166

o

167

x/o

Tyskland med områder liten lot med diverse eldre
og nyere merker, noen blokker
BRD/Berlin 7 private FH i perioden 1983 – 86.
Sjeldent lagt ut på auksjon
BRD lot postfrisk på innstikksark, ca 140 merker
fra 50-60 årene, Michel mellom 41-2257, noen
bedre bla nr 132, 141, 150, 162, 170
Vest Tyskland, 16 sider med nyere merker,
innstikksark
DDR Samling med postfrisk Øst-Tyskland i tiden
1957 – 1971. Følger med noen dubletter på egne
innstikksark/kort. Katalogverdi over 7000,DDR Fyldig samling på innstikksark over perioden
Mi 255- 3104
Ungarn liten lot på A4 innstikksark med ca 480
ulike stemplede merker
Østerrike m/ militærpost lot på A4 innstikksark
med ca 150 ulike merker
Østerrike 1ste flygning Wien-Praha 27.3.27, verdi
angitt for merkene, Michel
Div Østeuropa og Hellas, egenmontert ark i liten
ringperm, gammelt og nytt, mange merker, morsom
lot for den nysgjerrige
Liberia innstikksark med liten samling, ca 110
merker, 4 miniark

168 Luftpost

169

o

170

o

171

xx

172

o

173

o

174

x/o

Tyske rike Samling Deutsche Reich ** i
innstikksbok, fra 1902 og fremover, prima kvalitet.

USA Luftpostbrev fra Grand Forks 10.7.41 til
Skien 29.7.41. På 3c helsak. Åpnet av "Customs",
sensur i Norge. Flisete med interessant
USA 3 innstikksark med 404 merker pluss 3
blokker, noen UN
Belgisk Kongo liten lot på A4 innstikksark med ca
100 ulike stemplede merker
Namibia liten lot på A4 innstikksark med postfriske
nyere merker, ca 130 merker inkl 5 miniark
Sør-Afrika Liten innstikksbok med merker pluss
noen brev
Brasil lot med ca 280 stemplede merker på A4
innstikksark
Curacao lot med ca 140 ulike merker på A4
innstikksark
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175
xx
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o
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o

178

xx
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181

o
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o

183

o

184

xx

185

o

186

o

187

o

188

o

189

o

190

xx

191

Litt

192

Litt

193

Litt

Beskrivelse
USA 4 postfriske blokker
Canada 3 innstikksark med ca 350 merker
Ajman innstikksbok med mengder av
kunst/motivmerker, stort sett i blokker og serier.
Araberstater er et «kommende samleområde!!
Samlerhusets utgivelse av Russland 1992-94 i
ringperm med kassett.
Russland lot postriske enkeltmerker pluss noen
miniark
Indonesia klemalbum med mengder av merker, god
«startsamling» fra 1948 og fremover til 1970, også
en del fra Irian Bajar
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Japan liten samling ca 170 merker på innstikkskort
China, Taiwan og Formosa Fin lot med mange
merker i poser og albumark, fra ca 1930 – ca 1950,
Uvanlig lot
Nederlandsk New Guinea – UNTEA Fin postfrisk
serie – KUPP – to sett
Suriname A5 innstikksbok med lot postrfriske
merker fra perioden 1966 - 1973, flere fine serier og
motiver
China med Mansjuria lot på 2 doble A4
innstikksark, ca 245 ulike merker
Pakistan ca 155 stemplede merker på A4
innstikksark
Australia liten lot på 6 A4 innstikksark, ca 460
stemplede merker
Hele verden Eske med hundrevis av vaskede
merker, delvis i poser, 350 gr
Europa, gammelt Schaubeck album med en god del
merker, funnmuligheter, flere gode enkeltmerker
observert
Europa – CEPT To stapp fulle poser med merker
fra abonnement, flere miniark,
Forums Stora Frimarksbok av James Mackay, utgitt
av Wennergren/Cappelen - 1977
Diverse litteratur, bla. "4 skill 1855 " m/NORWEX
ark, norges poststeder, Posthorn-nøkkel (Skanfil),
Frimerker forteller om Vestfold, The Paquebot
marks of Norway, Denmark (1977) by Edwin
Drechsel, Norges Poststeder 1669 (Postdirektoratet)
Norge Håndbok over Norske Frimerker bind 1 og 2,
nytrykk inkludert

Høy
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50
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Nr. Status
194
Rekv

Beskrivelse
Leuchtturm 64 siders innstikksbok sort, sort
kartong, ubrukt
195
Rekv Leuchtturm 64 siders innstikksbok blå, hvit
kartong, pent brukt
196
Rekv Leuchtturm 2 stk 16 siders innstikksbøker, hvit
kartong, 1stk med uoppdelte lommer, ubrukt
197
Rekv Leuchtturm 4 stk 16 siders innstikksbøker, hvit
kartong, ubrukt
198
Rekv Leuchtturm 64 siders innstikksbøk, hvit kartong,
ubrukt, blå
199
Rekv Leuchtturm, Burgunder album med 20 sider innmat
(20 ark) for FDC/brev etc ubrukt
200
Rekv Leuchtturm, Grønt album med ilegg for mynter, kan
også brukes til FDC/kort etc med nye innmat,
ubrukt
201
Rekv Lindner 18 rings perm med 22 instikksark i svart
plast, ubrukt, blå
202
Rekv Safe Album pent brukt med 10 innstikksark,
burgunder
203
Rekv Safe Album m/kassett, Blå, "Norge", ubrukt med ca
45 innstikksark
204
Rekv Safe innstikksark 30 stk helark, (10x791) m ruter, 8
stk nr 613, 4 stk nr 612, diverse lommer for
brev/kort, ark med lommer pluss pluss.
205
Rekv Lindner albumark nr 802c, lys gul med rutemønster,
ca 50 ark
206 Rotelott Rotelott mye ark/miniark, brev, kort og merker. Må
sees – funnmuligheter??
207
Lot Norge og verden Koffert med 6 album med
frimerker. Norske og utenlandske samt en god del
brev og løse merker ved siden av. Må sees
208 Rotelott Div 1930/40 talls norske brev, Innstikksbok
m/danske mrk, samling Nederland, Lot helark
DK/Grønland. xx Norge mm. Ta en titt!
209
Xx
Norge Postfriske Olav og Haakon bruksmerker fra
50-tallet. Oppgitt NK verdi.
210
Xx
Norge Postfriske merker vesentlig fra 1960-tallet,
men og noen nyere. Pålydende er drøyt 300 kr. Høy
katalogverdi.
211
Div Norge 3 souvenirmapper utgitt av Posten. HMK
Garden og 2 stk Norge 2000 samt et par andre
hefter. Inneholder også noen spesialtrykk.
Pålydende på frimerkene er snaut 400 kr.
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Nr. Status
Beskrivelse
212 Diverse Postage Stamp Album Supplement 1880 - 1882,
prima eksemplar, dels uten merker, uvanlig å se et
slikt eksemplar
213 Rotelot Norge Stor lot med 2 Leuchttrum album med
lommer, tomme, en med kassett, 1 stk 16 siders
innstikksbok, 2 stk permer, to kasser FDC samt
noen årssett og løse merker
214 Rotelot Færøyene Leuchttrum album med lommer rimelig
komplett, med merker fram til 1998, FDC i frem til
1999, 17 hefter i tillegg
215 Rotelot Island Leuchttrum album med klemlommer fra
1981 – 1998, postfriske merker, innstikksbok med
noen postfriske og stemplede merker, FACIT
album fra 1873 – til 1973 med stemplet og
ustemplede merker, FDC fra perioden 1975-1999,
noen hefter medfølger
216 Rotelot
Norge/Sverige Rotelot med mengder av klipp og
vaskede merker, delvis på egenmonterte ark, brev
217 Rotelott Diverse, ca 2kg klipp mest UK, noe Norge og noe
annet
218 Rotelott Eske med all verdens merker, masse klipp, heleverden,
må sees, sendes ikke, fra dødsbo
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Ingen kjenner Norge bedre

Velkommen
til våre butikker
Du finner det meste av det du trenger
til din frimerkesamling i vår nettbutikk
posten.no/frimerkebutikken

Besøk også vår butikk i Persveien
34-36 i Oslo. Vi har åpent
mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.
Gratis kundeparkering.

•
•
•

Majorstuen postkontor selger
også samlerutstyr, og har et
utvidet utvalg av nyere frimerker
og samleprodukter. Åpningstider
mandag-fredag kl. 08.00-18.00,
lørdag kl. 10.00-15.00

Nye frimerker og samleprodukter
Eldre frimerker
Samlerutstyr

Kontakt
E-post: frimerketjenesten@posten.no | Telefon: 23 14 78 70
Postadresse: Posten Norge AS, Frimerketjenesten,
Postboks 250, 0510 OSLO

På medlemsmøtet 18. november fikk vi presentert bl.a. frimerkeutgivelsene i 2020.
Referat fra møtet er det ikke plass til i dette nummeret av INFO. Men oversikten over utgivelser er her:

Alle merkene blir selvklebende, unntatt utgivelsen 8. mai.

