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som er landets eldste, vil markere sitt 135årsjubileum i 2021.
Med ca. 400 medlemmer i inn- og utland er vi
også landets største frimerkeklubb.
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Noen ord fra klubbens leder:
Landet og derved også filatelien tok en annen vending enn planlagt fra 12. mars. Korona
slo til og myndighetene satte strenge begrensninger på mange områder. OFK og jeg tror
samtlige norske klubber valgte å avlyse sine møter frem til sommeren. Etter diskusjon i
styret valgte vi å ta det etappevis.
Både generalforsamlingen 30. mars og sommermøtet 25. mai (skøytemuseet) ble utsatt.
Vi hadde styremøte i april og planlegger nå for høsten. Myndighetene slipper suksessivt
opp for større samlinger og vi håper møtestart kan bli som planlagt den 7. september.
Møteprogrammet ut oktober finner du på side 5 og på våre nettsider. Årsmøtet (utsatt)
er fastsatt til mandag 14. september. Innkalling og dagsorden er i dette INFO på side 6.
Årsberetning og regnskap mv finnes i INFO nr. 1/2020. Vi håper på godt fremmøte.
Auksjonen, opprinnelig 23. mars ble også utsatt. Ny dato er 21. september.
Frigjøringsjubileet 75 år ble en markering uten de store forsamlinger som var planlagt.
Avisene har markert jubileet med mange artikler og annen omtale. Posten utgav miniark
med - som Aftenposten skrev – det ikoniske bildet av Kong Haakons tilbakekomst.
Kongen utviste en prinsipiell holdning som det står respekt av og han ble også et stort
forbilde for motstandskampen. Frimerket er gravert av Martin Mørck. Vel utført.
Frimerkesamling ble en populær hobby i krigsårene. Det holder å se på frimerkeomsetningen og antall FDC's som ble solgt. Samt bilder av køen foran Frimerkeluka i
hovedpostkontoret i Oslo sentrum. Bilde er gjengitt i forbundets jubileumsbok fra 2006
side 87. I nyere tid kan jeg selv kun huske køen inn til Postens Frimerketjeneste i
Kirkegata den 31.12. 1999. Ja hva ble ikke produsert ved overgangen til det nye årtusen.
Hadde vi bare hatt det publikummet i dag. Norsk Filatelistisk Tidsskrift ble etablert i
1942. I juni utgaven 1945 skriver Johs Jellestad forord og viser til at vårt land er atter etc
samt den gode interessen for frimerker under krigen. Se faksimile av hans leder.
Jellestad er forøvrig et høyst kjent og respektert navn innen filatelien. Han bidro til
opplatingen av Norge nr.1, artikler om skilling posthorn, opplating av 10 øre NK 53 plate
IV etc. Mange er de som har nytte av hans forskning, og den står seg. Gitt at dette
skjedde uten tilgang til de mange flotte hjelpemidler vi har i dag er det imponerende.
Papirmangel ifm trykking av tidsskrifter og kataloger var et gjennomgangstema i
krigsårene. Og det som fantes var ikke av god kvalitet, de eksemplarer vi har i biblioteket
er ofte brune. Norgeskatalogen utkom med årlige utgaver i krigsårene. AFA-katalogen
ble utgitt i særskilt norsk utgave i regi av handler Bjørn Melbye i Universitetsgata. Den
danske utgiver var ikke i stand til å levere til norske samlere fra Danmark.
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.
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.
Jeg håper å se mange av dere i høst, oppstart mandag 7. september!
Tore Berg, leder
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Ny litteratur i biblioteket
Som en service til klubbens medlemmer, har jeg laget en oversikt over nye
monografier om forskjellige land og områder. En slik liste vil dukke opp i hver
utgave av Info framover.
George Ayres, George: History of the Mail Routes to Ireland until 1850,Lulu.com, 2011
Salt, Dennis: The Domestic Packets between Great Britain and Ireland 1635 to 1840, The
Postal History Society, Beckenham, 1991
Iversen, John, Morten Nårstad og Roger P. Quinby: Russia in Finland, The Story of Russian
Stamps & Postal Stationery Used in Finland, 1899-1918, Scandinavian Collectors Club, St. Paul
MN, 2019
Brænne, Ole: Norske førstedagsbrev med vignetter, 1855-1989 Del 1 & 2, Eget forlag, Oslo
2019
Løhre, Arvid: Norske Postuniformer. Om postfolk og bekledning, utstyr og symboler, Kolon
Forlag, Oslo, 2020
Beale, Philip: England's Mail, Two Millennia of Letter Writing, Tempus Publishing Ltd, Stroud,
2005
Dibden, W.G. Stitt: Leicester and the Posts, The Postal History Society, 1966
Vallancey, F. Hugh: British Postmarks, Fritz Billig, Jamaica NY, 1950
Sciaky, Roberto: Ethiopia 1867-1936 History, Stamps and postal History, Vaccari, Vignola, 2001
Hoorens, Emile R.: Histoire Postale de L'Ett du Katanga 1960-1963, Eget forlag, 2001
Celis, Georges: La Philatelie de Trasition du Congo Belge au Congo, Du Ruanda-Urundi aux
Rwanda & Burundi, Belgian Congo Study Circle, 1983
Sadri, Mehrdad: Persiphila, Iran Classic Philatelic Reference, Volume 1 - Qajar Dynasty,
Persiphila, Glendora, CA, 2007
Farahbakhsh, F.N.: Early Lion Stamps of Iran 18165-1879, Eget forlag, Tehran, 2000
Gudenkauf, Abbe G.: Mailboat Services from Europe to the Belgian Congo (1879-1922), M.S.
Todd, Nether Stowey, 1982
Holmes Handbook of Canada and British North America, L. Seale Holmes, 1945
Payne, Eric: Ethiopia Booklet No. II The Issues of 1903-1905, Philip Cockrill, Newbury, 1981
Payne, Eric: Ethiopia Booklet No. III The Issues of 1905-1913, M.S. Todd, Nether Stowey, 1981
Maselis, Patrick: the Congo Free State 1653-1909, Collectors Club, New York, 2010
Cockrill, Philip: Liberia Forgeries of the First Issues 1860-1880, Part 1 The 1860-1869 Issues,
M.S. Todd, Nether Stowey
Cockrill, Philip: Liberia Plating the 1880 Issues, M.S. Todd, Nether Stowey
Waschutt, Alois Wilhelm: Österreich Freimarkenausgaben 1867 Hand- und Lehrbuch über
Platten und Typen Unterschiede, Eigenverlag, Landshut, 1972
de Frank, P.F.: Die erste Ausgaben von Oesterreich und Lombardei-Venetien 1850-1858,
Giorgio Migliavacca, Pavia, 1978
Tchilinghirian, S.D. & W.S.E. Stephen: Austrian Post Offices Abroad, Part Four,
Constantinople, Ionian Islands, Albania & Epirus, The Austrian Stamp Club of Great Britain,
Aberlou, 1964
Tchilinghirian, S.D. & W.S.E. Stephen: Austrian Post Offices Abroad, Part Six, Bosnia, Seriva,
Danubian Principalities, The Austrian Stamp Club of Great Britain, Aberlou, 1966
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Tchilinghirian, S.D. & W.S.E. Stephen: Austrian Post Offices Abroad, Part Seven, Russia, Dobrudja,
Bulgaria, Roumelia, Thrace, The Anatolian Black Sea Ports, Austrian Stamp Club of Great Britain,
Aberlou, 1967
Zanetti, Agostino: Annullamenti Lombardo Veneto (1850-1866) Levante Austriaco (1863-1883),
Sirodetti Editore, Milano, 1979
Alianello, Raffaele: Annullamenti del Lombardo-Veneto, Sassone Edtrice S.R.L, Roma, 1972
Legge, H. Dormer: The 1913 Penny Kangaroo of Australia, Stanley Gibbons Publications Ltd,
London, 1980
Dickgiesser, Robert W.: Bermuda King George VI High Values, A Guide to the Flaws and Printings,
Triad Publications, Weston, MS, 1980
von Ueckull, Jakob: The Early Postal History of
Klubbens møter i sesongen;
Saudi Arabia, Handbook and Valuation Guide,
Høsten 2020
Sahara Publications Limited, London, 2001
Tomkins, T.L.C.: The Persian Gulf, Stamp

7. sept – Møtestart - Klubbaften (F)
Collecting Ltd., London, 1950
 14. sept ─ Årsmøte, utsatt fra 30.3.
Tomkins, T.L.C.: The Persian Gulf, Stamp
Se innkalling på side 6 i dette
Collecting Ltd., London, 1950
Livret de L'Expert Les Jeux Olympiques de
INFO og sakspapirer i INFO
1924, Yvert et Tellier, Amiens Cedex, 2001
nr. 1/2020, side 7 flg
(S)
Myklebust, Jens: 50 år Postpensjonistene i
 21. sept. – Auksjon, samme liste som
Oslo 1968-2018, Postpensjonistene i Oslo,
Oslo, 2018
inntatt i INFO nr. 1/2020
Aspaker, Jarl A. og Peter Midbøe: Svalbard på
side 28 flg.
(S)
gamle postkort, J.A. Aspaker Norgesnett, Os,
 28. sept – Klubbmøte
2020
Hess, Wolf: Postal History of Finland, From
Jon Klemetsen: Italy; The reign
the early beginnings to the early beginning of
of Vittorio Emanuelle III,
Russia into the UPU, PhilCrative Verlag,
Stamps with his effigy
(S)
Schwalmtal, 2020




I tillegg til denne listen er det også
kommet inn kataloger for forskjellige
land, spesielt fra det tidligere Balkan.
Disse er ikke med i denne oversikten,
men vil være søkbar i oversiktene på
klubbens hjemmeside.

5. okt. – Klubbaften
(F)
12. okt. – Klubbmøte –
Tore Berg – litt om bypost,
merkater og annet som kan
samles




Revidert liste vil foreligge i slutten av
juni. Totalt vil oversikten inneholde
nærmer 14 000 enheter, så det er
nok å lese for den interesserte.

19. okt. - Klubbaften –
26. okt. – Klubbmøte –
program fastsettes senere



2. nov. – Klubbaften –

S = Schafteløkken
F = Frydenlundgata 14

Kjell Åge
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(S)
(S)
(S)
(F)

GENERALFORSAMLING
MANDAG 14.SEPTEMBER 2020
Herved innkalles til Generalforsamling i
Oslo Filatelistklubb mandag 14. september 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 2020/22. april 2020.

Tore Berg (s)

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

Referat fra OFK møte 18. nov. 2019.
Tore Berg kunne ønske velkommen til møte nr. 2513,
mandag 18 nov 2019. Ute mørkt, grått og regnfullt, inne
lyst, svak summing av gode samtaler.
I kveld var det igjen tid for en quiz. Marit Elind og Tryggve
Johansen hadde tatt bryet med å utarbeide en quiz til
semesterets siste klubbmøte. Siden kveldens tema var
Frimerkeåret 2020, så handlet quizen om frimerkeåret
2019. Til tross for at tema lå nærme i tid, var det heller
dårlig med rette svar. De to beste hadde 3 riktig, med et
gjennomsnittet på 1,9 poeng, så det var ikke noe å skryte
av. De heldige vinnerne var Bjørn Smith og Bjørn Eirik
Rasmussen. En trøstepremie vanket det til Knut Arveng.
Det var en opptagelse. Vi fikk også se en liten snutt fra
filmavisen i 1955, som handlet om frimerke-utstillingen
Norwex. Vakte minner hos noen av de tilstedeværende!
En liten auksjon og litt informasjon ble det også, før

kveldens foredragsholder
Halvor Fasting slapp til.
Tradisjon tro stilte Halvor
opp, og fortalte om
kommende frimerkeår.
Til innledning viste han oss
resultatet fra

Her hadde det norske
postvesen vunnet flere
priser:

NK 1975, utgitt 2.januar 2018
Verdens vakreste frimerke
Kunstner:
Viggo Ree
Frimerkedesign:
Enzo Finger
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Postens Frimerketjenesten prøver hvert år å få litt blest rundt sine utgivelser. Under
bilder fra noen av disse lanseringene.

Til å begynne med kan vi bekrefte at portoen
også i 2020 vil øke, slik den gjorde det i 2019.
Dog vil ikke Posten komme med noen ny
frimerkeutgivelse på grunn av dette. Dette kan
de la vær å gjøre, da beholdningen allerede har
merker med aktuell porto, Her snakker vi om
brev inntil 20gr, som gå fra 16 til 17 kroner.
Derfor kommer første utgivelse i 2020 først den
21. februar. Til gjengjeld kommer det da tre
serier: Jan Mayen, Byjubiléer – Moss 350 år og
Bergen 950 år, samt nytt Personlig frimerke.
Neste utgivelse kommer allerede den 19. mars
og da er det Forfatterjubileer som står sentralt.
Kjell Aukrust, Anne-Cath Vestly og Jens
Bjørneboe som alle feirer 100 år.17 april er det
to serier som utgis. Det er Norden frimerker og
Europa merker. Norden merkene for siste gang.
Dette er en serie som startet, som fellesutgave
fra Norge, Sverige, Danmark og Island i 1956.
Frigjøringsjubileet den 8 mai må selvsagt feires.
I 2020 kommer det et miniatyrark med
pålydende 17 kroner. Motivet antagelig noe
med Kong Haakons hjemkomst i 1945. Det
kommer ytterligere en serie i mai, nærmere
bestemt den 15. mai – da er det Munchmuséet som skal markeres.

Siste utgivelse før sommeren er 12. juni, da det
er hunder som er motivet – hele 4 merker. Etter
sommerferien er det Carl Nesjar, 100 år som
markeres den 14 august. Neste markering er 3
oktober, Frimerkets Dag 2020. Da er det
Rockheim Hall of Fame som kommer på
frimerke. Årets siste utgivelse kommer 6
november, da er Forskning, innovasjon og
teknologi, samt åres julefrimerker. Hva
motivene blir er ennå ikke avgjort, men
julemotivet vil ha tilknytning til Ivo Caprino.
(Oversikt over alle utgivelser, INFO nr. 1, s.39.)
At publikum viste engasjement, kunne vi både
se og høre gjennom alle de spørsmål og
kommentarer, som kom underveis.
En stor takk til Halvor Fasting, som alltid stiller
opp, for å fortelle oss om neste års frimerkeår.
En god tradisjon klubben har hatt i mange år, og
som vi håper fortsetter i årene som kommer.
Uansett hva man kan mene om Postens
utgivelsespolitikk, kan vi nok være enige om, at
her er det mange fine og gode motiver, som kan
passe i mange samlinger!
I protokollen var det innskrevet 24 navn.

Svein H Andersen/Referent
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Referat fra møte 2014, 7. desember
2019 – julebordet

Tradisjonen tro var det utdeling av
jubileumsnåler til våre jubilanter.
Denne gang var det 6 medlemmer med
50 års medlemskap og 9 medlemmer
med 25 års medlemskap.

Julebordet 2019 ble avviklet i tråd med en
etter hvert langvarig tradisjon. Scandic
Hotel Oslo City var stedet, og her har vi nå
faktisk vært siden 2003.

Vi har mange trofaste medlemmer, det
er bare å konstatere. Navn på samtlige
jubilanter er omtalt i styrets
årsberetning for 2019, se INFO nr 1,
side 9. Her repeteres 50-årsjubilatene:
Arne Christensen, Ørnulf Dahl, Carl
Nyland, Knut Ovesen, Karl U. Sanne og
Torstein Østen.

Etter en aperitiff i baren var det forflytning
til spisebordene. Vi var også denne gang
samlet i et eget rom. Det er ikke gitt i
travle julebordstider, men vi var heldige
også denne gang. Det gir gode muligheter
for hyggelig samvær, taler etc. kan
fremføres uforstyrret for andre gjester.

Bare Torsten Østen var til stede av
disse., og fikk sin nål overrakt. Se
bildet.

Menyen var som vanlig et bredt utvalg av
juleretter, også fisk som ble ønsket.
Dessert i ulike varianter samt kaker, kaffe
etc.

Oppsummert, som vanlig et vellykket
julemøte. Neste års arrangement er
bestilt. Samme sted og samme
prosedyre.
Tore Berg, referent

Drikke ble supplert fra baren. De 30-tall
deltakere fant seg godt til rette. Samtalen
rundt bordene gikk lett.
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Referat fra OFK møte 20. jan. 2020. En liten kommentar:
Så var det klart for ett nytt semester og nye
møter i Oslo Filatelistklubb. Tore Berg kunne
ønske velkommen til møte nr 2515, mandag 20
jan 2020, etter en lenger juleferie. Det hadde
ikke skjedd så mye siden jul, men en liten
fremhevelse av Den Blå Hawaii ble det. Det
haglet ikke akkurat med bud på kveldens lille
auksjon, men alle objekt ble solgt. Det heftigste
til den nette sum av 80,-. Dubletter fra
biblioteket lå ute for salg, og det var enkelte av
medlemmene som fikk nytt tilskudd til sitt
personlige bibliotek. Nytt av «året» var et til
stede lotteri, hvor tre tilfeldig fikk hver sin
filatelistiske premie.
Årets første klubbmøte har en fast post på
programmet. Det er Ørn Grahm som kommer
for å fortelle oss litt om fjor årets høydepunkter
innen internasjonal auksjonsvirksomhet. Dog i
år, hadde han endret tittelen på kveldens
foredrag – «Utvalgte objekter fra auksjonsåret
2019». Først noen rammebeskrivelser:

Økonomien 2019/2020
 Norske kronen er ubegripelig svak,
noe som fører til svært dyre kjøp i
utlandet.
 Rentene tilnærmet uforandret lave.
 USAs økonomi tilsynelatende god,
men de har en stor utenlandsgjeld.
 Usikkert i Asia. Svakere vekst i Kina.
Mange investerer i frimerker. De
kjøper "hjem".
 Udetonerte bomber også i Europa, og
engelsk usikkerhet rundt Brexit.
Bransjen 2019
 For mye "vanlig" materiale på auksjonene. Det finnes enkelte unntak,
men mye uvitenhet i handelen.
 Kjøperprovisjonene er i høyeste laget.
 Fastsettelsen av utropsprisene ved
auksjoner. Her er det etter min
mening mye rart!!
 Spesielle objekter selger godt, men
vanlig god kvalitet går tregt.
 Middels kvalitet nær uselgelig.

Ørn konsentrert seg i år om noen få
auksjoner: «Det er mange objekter, og jeg
kan ikke gjengi alle, men har tatt et utvalg.
Generelt sett kan vi si at dette gjelder
objekter som ikke er for den menige mann
og kvinne, men for de som har penger i
stort og rikt monn. Ingen av objektene ble
solgt for under 100.000,- kroner. Alle priser
er innberegnet salær, samt omregnet med
dagens kurs auksjonsdatoen».
Først ut er Gross sin samling, som skal
selges over flere auksjoner, men hvor den
første fant sted i New York i mai 2019.
Dette var en auksjon av store enheter fra
USA. Samlet salg var 306 objekter til en
samlet salgsverdi på USD 6.201.785,tilnærmet lik NOK 52.400.000,-.

Her en 8-stripe oransjebrun , hvor 4 stk. ** ,til
NOK 229.100,-.

Så en stripe Brukt utenfor USA. Makulert av US
Postal Agent i Panama, til en pris av NOK
423.250,-.
Denne og de
to blokkene i
neste spalte:

Komplett
sett
høyverdier
1860 med
marginaltrykk.
NOK
846.550,-
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Neste auksjon handler om samlingen til
Erivan Haub. Denne skal også selges over
flere år og flere auksjoner. Den første ble
holdt i Wiesbaden 8 juni 2019. Her dreier
det seg om objekter fra Tyskland og Tyske
Stater.

1849 plate I, med omvendt merke. Pris NOK
5.910.850,-.
30 cents 1869 største kjente. Pris NOK 517.900,-.

Toppkvalitet! 893 Columbus serien 5 stk ** (Columbus tatt fra maleri av Lorenzo Lotto), pris
NOK 3.087.350,-.

La oss også ta med en variant som muligens
ikke er så godt kjent som «omvendt
flymaskin», nemlig Grounded plane 1918

Fineste av
de seks
som
finnes.
NOK
278.850,-.
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1850/1858 Mellomstegspar. Bare 10 brev med
slike par registrert, og bare to til utenriks
adresser, pris NOK 1.182.200,-.

La oss fortsette med et par andre unikater:

Det første brever er Lübecks første serie fra
1859, NOK 827.525,-. Det neste (øverst neste
spalte) høyeste porto (90 kreuzer) till USA
1858, pris NOK 543.800,-.

Så tilbake til Gross, 3 salg – denne gang
posthistorie – New York oktober 2019.
Denne gangen var det hele 560 objekter
som ble solgt til USD 5.580.343,- tilnærmet
lik NOK 53.794.500,-Her et par godbiter:
Så noen objekter fra Haub sin USA samling.
Solgt i New York den 22 juni 2019.

To komplette brev og en brevforside kjent med
4-blokk. Dette eneste brunorange og eneste
innenriks bruk. NOK 1.247.100,-.
Først et brev med private merker utgitt av
firmaet Berford & Co 1851.Post til Sydamerika.
Tre tête bêche kjent. Solgt for 210.700 kroner.

Alle merkene fra et ark som ble sendt til postagent i Panama. Spor etter stempler. (strekstempel og "PANAMA"), pris NOK 1.518.200,-.
Et av USAs mest berømte objekter. Kjærlighetsbrev med postmestermerke . Normalt gulbrunt
papir av postmester Daniel Bryan i Alexandria,
Virginia 1846, pris NOK 10.032.350.-.

Tre kjente brev med kombinasjonen, dette det
eneste som gått fra USA til Canada. (Gross
eide alle tre brev). Pris NOK 3.253.250,-.
Øverst neste spalte: 90 cents 1860 til India.
Merket er uhyre sjeldent på brev og man
kjenner bare 6 komplette brev og en
brevforside. Her det eneste kjente brevet med
dette merket til India. Løsenpåtegning: 2 sh 11
d, pris NOK 704.875,-.

Pony
Expressens
første tur
østover 3.
april 1860.
pris NOK
2.508.100,-

.
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Referat fra OFK møte 3 feb. 2020.

La oss avslutte med noen objekter fra Haub sin
samling, solgt Wiesbaden desember 2019.

1856 – alle tre første merker. Et av fire kjente.
Vurdering € 10.000,- klubbet for € 60.000,NOK 731.800,-.

Utenriksbrev med kantonalmerker fra 1.
brevkrets. Korrekt porto 1. januar 1852/13.
september 1854, pris NOK 1.687.950,-.

Etter en slik gjennomgang kan jeg fastslå to
ting:
 Det er utrolig mye og svært sjeldne
objekter «der ute».
 Du må ha utrolig mye penger, hvis du
skal ha noen sjanse på dem.
Vi takker Ørn Grahm, for at han igjen tok
turen til vårt møte, og fortalte oss om alle
disse fantastiske objektene som finnes
innen vår hobby.
I protokollen var det innskrevet 26 navn.
Svein H Andersen/Referent
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Tore Berg kunne ønske velkommen til 26
innskrevne medlemmer denne kvelden. Vi
startet som vanlig med litt informasjon fra
de siste tidsskrifter, NFT 1/20, Nordisk
Filateli og FEPA News. Mange bra og
varierende artikler å lese her. Det var en
anmeldelse. Etter auksjonen, som i kveld
var en heller taus sak, bar det løs på
kveldens foredrag.
Ole Brænne hadde valgt tittelen «Norske
førstedagsbrev med vignetter» på
kveldens foredrag. Dette er også tittelen
på hans nylige utgitte katalog. En katalog
som består av to bind med til sammen
1400 sider - imponerende.
Det startet slik som det antagelig har
begynt for andre, med frimerker. Disse ble
lagt på hyllen, og jeg fant de aldri igjen.
Dagens samling så sin begynnelse for 1011 år siden. Starten var postfrisk Norge,
som siden utviklet seg til å bli norske
førstedagsbrev (FDC). Da jeg trodde at jeg
hadde de fleste, kom jeg over Egon
Sjöbergs katalog (1909-2006). Denne
hadde et innhold på ca. 3200 vignetter og
da forsto jeg at det var mer enn det jeg på
den tiden hadde klart å skaffe meg.
Da jeg oppdaget
denne katalogen,
som også inneholdt en CD med
informasjon og
bilder, ble dette
med FDC med
vignetter å bli 20x
mer interessant.
Jeg startet med å
utarbeide en
tilleggsliste. Noe som absolutt var nødvendig, da jeg oppdaget etter hvert at jeg
hadde jo både 2, 3 og 4 eksemplar av
samme vignett.

Den første tiden var det mest å kjøpe hos
de etablerte frimerke-handlerne. Hadde en
«sperre» mot auksjoner, men innså etter
hvert at dette var nok både billigere og
lurere. Resultatet har altså blitt:

En katalog i to deler som strekker seg fra 1855
til 2019 og inneholder 12000 vignetter

Jeg har tatt med 1855 fordi i henhold til
frimerkelitteraturen finnes det 6 kjente
brav som er stemplet 1.1.1855 – ergo FDC.
Riktignok er det uenighet om de er ekte
eller ikke, men jeg har nå valgt å ta de med.
Når man samler FDC med vignetter, er det
på sin plass å definere en hva en vignett er.
Enklest kan man si at det er en illustrasjon
som finnes på konvolutten. Bildet kan
dekke en liten del av konvolutten, eller den
kan strekke seg over hele konvolutten.
Utgiver av FDC har vært mange gjennom
tidene. Posten har selvsagt vært den
største og den som har drevet det lengst.
Dog har det vært mange som har vært inne
i bildet en kortere eller lengre tid:
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Det kan nevnes at Norsk FDC Service overtok NFF sin virksomhet, da de sluttet i 1980.
Oslo Filatelistklubb var tidlig ute. Her et par
eksempler fra 1918.

Til motsetning fra hva man gjøre ute i
Europa, har ikke det å samle maksikort
slått noe særlig an her i Norge. Dette til
tross, så har man lagd mange fine kort. Her
noen eksempler:

FDC har ikke bare vært utgitt på brev/
konvolutter, men også som maksikort og/
eller myntbrev. Her et eksempel fra Posten:

Myntbrev har vel heller ikke noen sørlig
stor utbredelse.

Og i neste spalte eksempler fra Frimerker
som Hobby:

15

Studerer man det siste myntbrev vedrørende
OL i Sotsji, skjønner man at dette er litt
«manipulert». Datoen er 7 feb. 2014, noen
som skulle tilsi at man ikke viste hvem som
hadde fått de forskjellige medaljer.
Å samle – det bestemmer den enkelte
samler, hvordan hun/han ønsker. Det er i
utgangspunktet ingen regler for dette, hvis vi
ser bort fra de som gjelder i forbindelse med
utstillinger. Ole samler FDc med vignetter,
mens andre samler:
 Etter stedsstempler
 FDC med varianter, for eksempel Norwex
1955
 Stempler før FDC-datoen
 FDc om et spesielt tema, for eksempel
Europa/CEPT

En sak alle er opptatt av når vi samler, er
prisen på de objektene vi er interesserte i.
Generelt sett er ikke FDCene spesielt dyre.
Dog finnes det unntak. Her et par:

Her noen eksempler på FDC som har kommet
for tidlig.

Dette er et FDC som vanligvis har en verdi på
ca. 10,-. Dette eksemplaret gikk for 550,- på
nettstedet GiBud.
Et annet som omhandler Postforeningen, gikk
for 470,- på samme sted.
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Denne herremannen gikk
for 2100,- + provisjon hos
Skanfil.

Konvolutten fra Platou under gikk for 600,-. Så
Her et brev hvor flagget er skrevet på med
her er det bare å lete i sinne samlinger – kanskje laserskriver.
har du noe som er mye mer verdt enn det du
tror!

Er et brev, hvor våpenskjoldet er fra etter
2000, men hvor også skrifttype på «Militær
utdanning» er fra tiden etter brevets utgivelse.
Skrifttypen er Calibri, og den ble først tatt i
bruk i 2007.

Også FDCene har blitt utsatt for forfalskninger. Her en plansje som viser noen falske
Til slutt en plansje som viser bruken av
stempler:
vignetter på FDC over årene . (Se side 28.)
Toppen kom i årene 1990-1999,
deretter har det gått til dels drastisk
nedover. «Som dere ser er det et stykke
frem til jeg har en komplett samling – takk
for oppmerksomheten.»

En stor takk til Ole Brænne for innføringen
i FDC`enes forunderlige verden. Gratulerer
Som oftest er det de dyre FDC`ene som blir med et fantastisk katalogverk. Utrolig hva
utsatt for dette, som for eksempel Haakon-, du har klart å få frem. Verket vil bli
Olav- og Løve-merkene. Det kan ofte da
innkjøpt av klubben, og kan besiktes/lånes
dreie seg om falske stempler, gale konvo- i biblioteket i Frydenlundgata 14.
lutter eller adresser, eller mangel på
Biblioteket har åpent hver tirsdag mellom
sådanne. Uansett bør man være oppmerk- 19 og 21.
som, og foreta en sjekk om det du ser,
Svein H
virkelig er sant!
Andersen/Referent
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Referat fra OFK møte 2. mars 2020.
I kveld var det en opptagelse og en anmeldelse.
Før auksjonen ble det informert litt fra mottatte
tidsskrifter, samt at klubbens eget tidsskrift
INFO 1/20 var sendt trykkeriet. Her ville det
komme informasjon om sommermøte den 25.5.
Denne gangen var det Skøytemuseet som var
stedet. INFO ville også inneholde innkalling og
papirene til Generalforsamlingen den 30.3.
Siden styret ikke hadde klart å finne noen
foredragsholder til denne kvelden, steppet Tore
Berg inn å sa noen ord om Norgeskatalogen
2020 og katalogens utvikling.
Norgeskatalogen 2020 er den 69. i rekken, slik
at neste gang er det et lite jubileum. NK 2020
kom ut i november 2019, og hadde et enormt
innhold. (Fortegnelsen er vist på side 18).

•
•
•
•
•

Oppdatert med priser, nye utgaver mm
Fortsatt 480 sider (og der går grensen…)
Pris, uendret fra 2018-utgaven
Mye arbeid nedlagt i brukervennlighet
To spesialartikler
Motivoversikt
Miniatyrdatostemplene

Artikkelen om miniatyrdatostempler er vel den
mest oppdatert oversikt som finnes. Det har
vært utgitt artikler i emnet før, men dette er
nok første gang alt blir presentert på et og
samme sted.
En ting som opptar de fleste, er verdisetting.
Dette er et tema/emne hvor det finnes mange
synspunkter, men som også er et vanskelig
tema. Hvordan sette verdi på frimerker? Det
som omsettes via auksjoner, er nok «lett» og
hanskes med, men hva med de mer vanlige
merkene? Hva med et A-merke som kun har et
opplag på noen hundretusen, mot et A-merke
med et opplag på flere millioner! Samtidig vet
vi at kvalitet = alfa og omega, samtidig som
avsendersted også influerer (Oslo versus et lite
poståpneri). Norgeskatalogen har også
beveget seg i en mer kvalitets bevist retning.
Vanlig norm i dag, er høyere enn den var for
20 år siden. Mange vil vel si at NK er meget
streng i forhold til mange andre kataloger.

Katalogen utarbeides av en egen katalogkomite,
som nedlegger utrolig mye arbeid og som igjen
kunne presenterer et meget godt resultat. Alle
ære til dem.
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Tore delte også noen
tanker omkring
beskrivelse. Hva er godt?
Er det et fint eksemplar
eller hva er det? Dette
NK1 er beskrevet som
godt eksemplar av NK 1,
men er det riktig?

Første NK kom i 1929. Her noen facts:
•
•

•

Redaksjonen for den nye katalog ble
avsluttet i september 1929.
Utsalgsprisen kr 2,50, som omfattet 33
sider samt 4 sider med illustrasjoner av
graveringstyper etc. Til sammenligning
ble vårt første frimerke i samme katalog
stemplet prissatt til kr 10 i stemplet
skikk, 3 skill våpen (kr 30) og 12 øre
mattgrønn (kr 25).
Det skal også nevnes at samtidig utkom
et album med Oslo Filatelistklub som
utgiver, tilpasset den nye katalogen.

Til slutt viste Tore noen av sine
«morsomme» objekter:

Katalogens nyere prisutvikling (salgspris)
kan ses her:

Fra den tiden man kunne stole på hverandre!

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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En smule feiladressert……

Postens innsats for å finne mottaker.

Et pengebrev med en spesiell bakgrunn;

En stor takk til Tore Berg for gjennomgang
av NK 2020, og noen egne tanker om
katalogen. Som en liten gave, fikk alle med
seg et eksemplar av følgende merke:

båndmerke av Gustav 2 Adolf, utgitt
28 juli 1920. Historien om merket kan
leses i Filatelisten nr. 2/2020.
Tidsskriftet til Sveriges FilatelistFörbund.

I protokollen var det innskrevet 22 medlemmer.
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Svein H Andersen/Referent

NORDFRIM i SKIEN 40 ÅR
Nordfrim i Skien (med Tom Tvedt som eier) passerte 40 år med virksomhet den 16. mars.
Nordfrim har adresse og butikk i Bedriftsveien 84. Antallet fysiske frimerkebutikker
landet rundt er redusert de siste år. Men Nordfrim holder stand, og har nylig flyttet til
nye og godt egnede lokaler. Der fører de variert utvalg av rekvisita (bla Leuchtturm,
Lindner og Hartberger m.m), kataloger samt frimerker og mynt. Nordfrim opererer både i
detalj og engros.
Nordfrim (med og uten d) er et navn som benyttes av flere, og forveksles. Nordfrim AS
med adresse Danmark (Nordfrim Danmark) leverer varer til norske kunder via en adresse
i Skien, og er følgelig kun representert med en postboks adresse. Dette er ikke det
Nordfrim denne omtalen gjelder, selv om de samarbeider på noen felt. Lenger tilbake
kan du i Handlerforeningens medlemsoversikt også finne Norfrim, Bjaaland & Sæther i
Oslo. De er ikke lenger aktive. Det Nordfrim som omtales nedenfor bærer i Foretaksregisteret det fulle navn Nordfrim Norge Tom Tvedt.
Nordfrim er en videreføring av Skien Mynt & Frimerkehandel, med tidligere butikkadresse Telemarksgt 22 i Skien. Den ble drevet av Terje Sørensen inntil 1980. Da overtok
Tom Tvedt og bygget opp en forretning med mange kontakter. I de tider var det mange
frimerkehandlere omkring i landet, og kontakter og ordreopptak foregikk gjennom besøk
og messer. Ikke å forglemme landets bokhandlere. Mange av våre medlemmer vil huske
at bokhandlere hadde en egen liten hylle med kataloger, album, hengsler etc. Nordfrim
har stått for mange slike leveranser.
Nordfrim er for OFK en viktig forbindelse som bidrar til distribusjon av Norgeskatalogen
– både til frimerkebutikker og bokhandlere landet omkring. Tom Tvedt er fortsatt i
butikken, men hovedansvaret for den daglige drift tar sønnen Thomas seg av.
Vi gratulerer på etterskudd og håper på fortsatt virksomhet i mange år.
Tore Berg
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Falskstemplede merker
Grefsen
På Gi Bud nettauksjoner ble det oppdaget
flere merker med noe som så ut som TAstempel Grefsen. De som var lagt ut på
auksjonen var alle fra 1940-tallet,
hovedsakelig krigsmerker, men også andre
utgaver. Etter at de ble omtalt på Facebook
og forbundets hjemmeside, ble merkene
trukket og oversendt til klubbens
falsifikatsamling. Innleverer fant flere
merker med dette stemplet på merker helt
opp til moderne tid. Disse har også endt opp
i klubbens falsifikatsamling.

Det som er bekymringsfullt ved disse
forfalskningen er at de i sin tid ble kjøpt
på en offentlig/skriftlig auksjon i Norge.
Er norske frimerkehandlere for uoppmerksomme når det gjelder stempler,
eller ligger kunnskapen bare på materiell
før 1920? Siden merkene ikke er
fullstemplet, har de nok passert for god
fisk.

Stemplet viser seg å være et jernbanestempel som skulle brukes til stempling av
jernbanefraktbrev og andre jernbanedokumenter. Opprinnelig var Grefsen
poståpneri opprettet på stasjonen, men
flyttet til Storoveien 46 i 1913. Når stemplet
ble produsert har jeg ikke funnet, men
stemplet er tydeligvis ikke oppbevart på en
sikker måte og dermed havnet på avveie.
Et av merkene viste så vidt store deler av
stemplet at det kunne identifiseres.

Stemplet har
tallet 601 til
høyre for dato
og del av
stjerne nede til
venstre.
Manglende
tekst i bunn:
«stasjon»
Dette er eneste
TA stempel
benyttet på
Grefsen
postkontor.

Kjell Åge Johansen

Til orientering:
I OFKs rikholdige bibliotek kan alle medlemmer
finne alle aktuelle stempelhåndbøker. Også det
grunnleggende verket på 462 sider som Kjell Åge
selv satte i salg i 2019:

«Poststeder i Christiania/Kristiania/Oslo
1647-2018, basert på bygrensene fra 1948».
Der finnes f.eks. et 30-tall stempler fra Grefsen
gjengitt.
Per Erik

23

DEN RETROSPEKTIVE UTSTILLING I
1930 – et 90 års jubileum
Oslo Filatelist-klub (datidens navn) holdt i
dagene (24. – Nordisk s 250, 1930) 26. mai
til 1. juni en retrospektiv utstilling over
Norges frimerker. Utstillingen var en
markering av 75-årsjubileet for vårt første
frimerke og ble avviklet i Oslo Håndverksog Industriforenings store utstillingssal.
Det ble vist materiale som dekket alt det
norsk filateli innebærer. Det dekket
selvsagt alle frimerkeutgivelsene, og med
utstrakt spesialisering. Videre ble det ved
medlemmers eller velvillig innlån vist
norges store rariteter. Her nevnes 39blokken av Norge nr 1 (fremvist for første
gang), NK nr 4, 5 og 8 halverte på brev, 7
stk NK 4 utagget inkl et på brev, provisorien 2 kr på 2 skill med omvendt
overtrykk, 30 øre provisorie på 7 skilling
med omvendt overtrykk mm.
Deler av materialet var utlånt fra museer,
bla Postmuseet Stockholm og deres gaver
fra oberst Lagerlöf. Noe lignende kan
vanskelig vises på et brett i dag.

Det er nettopp utkommet en bok om disse
Fathers of Philateli. Opplatingen av NK 1,
som passerer 90-års jubileum i år omtales
annet sted

Den store overraskelsen var selvsagt 39blokken. I referatene omtalt som en
bombe på alle Norgessamlere. Blokken ble
et viktig bidrag i å bekrefte at de som
arbeidet med opplatingen av vårt første
frimerke var på rett vei. Senere samme år
ble dette publisert i Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift med store plansjer og
beskrivelse av platefeil.

I forbindelse med utstillingen hadde
klubben invitert representanter fra andre
norske klubber til et møte for å diskutere
dannelsen av et norsk filatelistisk forbund.
Møtet ble holdt 26. mai 1930. Om dette 90års jubileum kan du lese mer annet sted.

Hovedredaktør for tidsskriftet var forøvrig
Dr. Justus Anderssen, utgiver bla av de to
håndbøker om Norges frimerker i 1914 og
1924 (medforfatter Henrik Dethloff).
Justus Andersen inngikk også blant de 43
som signet rullen (Roll of Distinguised
Philatelists) i London i 1921.

Til utstillingen var også til salgs OFKs eget
Norgesalbum. Norgeskatalogen utkom
første gang høsten 1929. Om 90-års
jubileet for Norgesalbumet kan du lese
annet sted.
Utstillingen var oppsummert en filatelistisk
suksess. Oppslutningen fra publikum var
dessverre ikke slik de håpet, særlig de
yngre samlere var uteblitt (høres kjent ut).
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Økonomien var ingen suksess, men
underskudd på kr 3.300 (hensyntatt
materiale og andre aktiva i behold ble det
anslått ca kr 2.000). Med tanke på datidens
pengeverdi var det et ikke ubetydelig
beløp.
kilde Nordisk Filatelistisk Tidsskrift 1930
og annet i klubbens bibliotek

OSLO FILATELIST-KLUB INVITERER
TIL MØTE OM DANNELSEN AV ET
NORSK FILATELISTFORBUND – et
90 års jubileum
I forbindelse med den retrospektive
utstilling i mai 1930 inviterte OFK representanter for andre klubber til et fellesmøte
med et norsk filatelistforbund for øye. I
referat fra klubbmøte den 7. april 1930
omtales i siste del av referatet: Justus
Anderssen henstilte til styret å forsøke å
arrangere et fellesmøte med representanter for de norske frimerkeklubber under
utstillingen med et norsk filatelistforbund
for øie. Invitasjon ble utsendt og i referater
fra klubbene kan I Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift for 1930 leses at de oppnevnte
representanter.
Det hadde i annen halvdel av 1920-tallet
pågått diskusjon om å danne et norsk
forbund, eventuelt utvide samarbeidet
innen Nordisk Filatelistforbund. Nordisk
Filatelistforbund ble etablert i 1895, ifm
det andre nordiske fellesmøte som ble
holdt i Kristiania. Tanker om et nordisk
forbund kan bla leses i Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift for 1894 (utgave nr 1, side 7).
Utkast til statutter ble enstemmig vedtatt
lørdag 15. juni 1895. I takt med at flere
klubber tilkom så mange det slik at det ene
bidraget fra det nordiske forbund var
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
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Møtet innkalt etter initiativ fra Oslo
Filatelist-Klub ble avholdt 26. mai 1930, og
i referatet kan tydelig leses at interessen
for et norsk forbund ble bifalt. Her gjengis
fra referat i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift:
Dirigenten brakte klubbens takk til komiteen for
jubileumsutstillingen av Norges frimerker og til
alle de andre som hadde vært med på å få
utstillingen i stand. Han refererte derpå
innløpne lykkønskningstelegrammer.
Dr Justus Anderssen fikk så ordet for å meddele
at foranledningen til at dette ekstraordinære
møte blev holdt var tanken om dannelsen av et
norsk filatelistisk forbund. Doktoren gjennomgikk filatelistsammenslutningenes historie.
Utviklingen av Nordisk filatelistforbund var av
forskjellige grunner gått i den retning at det
eneste synlige på forbundets virksomhet som vi
nu hadde var Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
Han gav meddelelser om de eksisterende
norske klubber og trakk op retningslinjer for et
norsk forbunds virksomhet – utvidelse av byttegjerningen, representasjon utadtil, behandlingen av saker av felles interesse, realisasjonen
av Stavangerklubbens tanke om en norsk
filatelistisk årbok o.s.v. Han sluttet sitt foredrag
med en sterkt betonet anbefaling av det norske
forbunds stiftelse.
Arkitekt Einar O. Schou takket på Bergensklubbens vegne for den måte hvorpå Osloklubben hadde gjennomført jubileumsutstillingens filatelistiske suksess. Hans klubb vil
uten reservasjon slutte seg til tanken om et
norsk forbund.
På vegne av Drammensklubben sluttet ingeniør
Agness og på vegne av Stavangerklubben
borgermester Middelthon sig også uten
reservasjon til tanken om stiftelsen av et norsk
forbund.

Etter at forskjellige herrer hadde uttalt sig
fikk dirigenten ved votering en enstemmig
tilslutning til forslaget om stiftelsen av et
norsk filatelistforbund. Ved fortsatt
votering om en forberedende komité på 5

eller 6 medlemmer blev det med 28 mot 14
st. besluttet at komitéen skulde bestå av 6
mann.Efter forslag fra arkitekt Hoel og dr
Larsen valgtes i komiteen arkitekt Schou,
borgermester Middelthon, ingeniør Agness,
ingeniør Backe, dr. Anderssen og stud.
med. Rising.
Hr. Middelthon komplimenterte
Osloklubben og takket på de fremmøte
gjesters vegne for det initiativ den hadde
tatt i denne sak.
Arbeidet med og forberedelsen til
dannelsen av et forbund gikk sin gang, og
på våren 1931 inviterte borgermester
Middelthon til stiftelsesmøte, som ble
avholdt 13. juni 1931. Derved var Norsk
Filatelistforbund i gang. Forbundet fikk
først i 1942 eget tidsskrift (dagens Norsk
Filatelistisk Tidsskrift), og Nordisk
Filatelistisk Tidsskrift fortsatte som tilbud
til de norske klubber. Tidsskriftet fortsatte
med samme organisasjon, dvs en
hovedredaktør som gikk på rundgang
mellom landene og nasjonale bidragsytere.
Referater fra møter i flere av de norske
klubber ble fortsatt inntatt i tidsskriftet.
Dette er en kilde til kunnskap om aktivitet,
sentrale personer mv.
Borgermester Middelthon var utvilsomt en
foregangsmann. Til den 5. årsfesten i
Stavanger Filatelist-Klub den 15. november
1930 holdt han et innlegg som nedenfor
gjengis i sin helhet. Det inneholder mange
interessante tanker og relevansen er der
fortsatt for vår tid.
Borgermester Middelthon holdt derefter
foredrag om: Et norsk filatelistforbund.
"Alle bevegelser" uttalte borgermesteren,
"alle interesser som har fremgang, kan som
regel vesentlig takke sine organisasjoner og
enkelte særlig interesserte ledende person-

ligheter for den fremgang som har funnet
sted. Det er organisasjon og agitasjon som i
vår tid mer enn annet driver bevegelsene,
driver ideene frem, så de vinner fotfeste hos
det store brede publikum.
Nu vil man jo måtte medgi at organisasjon
og agitasjon, det har det innen vår sport,
særlig da her i Norge, vært lite av. Filatelien
har kjempet sig frem og tilbake, d.v.s. det
har gått fremover til visse tider, og så har
det kommet tilbakeslag, kanskje ikke over
det hele land, med på enkelte steder. For
kretsen av de arbeidende filatelister, har
vært så liten, at om en eller to falt fra, så
sovnet foreningen inn.
Jeg traff nylig på reise en interessert
filatelist fra en sørlandsby. Han fortalte mig
at interessen i filatelistklubben der var liten.
På siste medlemsmøte var der møtt 5
personer. Interessen hadde vært i sørgelig
tilbakegang. Og han nevnte i samme
åndedrett at alle medlemmene praktisk kun
samlet Norge. Jeg nevner dette trekk fordi
det er typisk. Det er efter min opfatning et
typisk tegn på tilbakegang i interessen, når
man stadig begrenser sitt område. Så
kommer man til slutt til å holde igjen som
siste skanse vårt kjære Norge. Men interessen i en filatelistklubb, hvis medlemmer kun
samler Norge, blir liten og temaet for
enstonig i lengden. Man vil bli luda lei av å
spise oksestek hver dag til middag. Og hvor
stor avveksling er der ikke ellers i filatelien.
Men slik går det med filatelien i en liten
lokal forening. Så ligger interessen latent en
tid, og så bryter den ut igjen på et
gunstigere tidspunkt, hvor en eller annen
gammel filatelist på ny tar initiativet på en
eller annen måte.
Det vil bli en opgave for et norsk filatelistforbund å holde ilive den døende interesse
som med visse mellemrum naturnødvendig
griper de små klubber, og gi nye impulser til
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de innen de enkelte små klubber arbeidende
ledende filatelister. Det blir en opgave for
forbundet ved agitasjon og arbeide gjennem
presse og tidsskrifter, ved foredrag og
brosjyrer å spre kunnskap og interesse for
vår morsomme og lærerike filateli til stedse
videre lag av befolkningen.
Man ser så mange rare ting i pressen forresten. I en Haugesundsavis skrev, for å ta et
eksempel, en meget forarget innsender nylig
en artikkel om den forargelige frimerkesamlingen som franarret ungdommen
pengene. Hvad verdi var der igjen? Kjøpte
man 1000 forskjellige frimerker hos en
bokhandler for kr 3,90 var jo i virkeligheten
frimerkene verdiløse og pengene bortkastet.
Ja, det første er for så vidt riktig. Prisen kr
3,90 er faktisk mer betaling for administrasjon og arbeide enn for frimerkene. For
1000 forskjellige alminnelige frimerker er
helt verdiløse. Men hvad bruker ellers slike
ungdommer pengene til. I min ungdom eller
barndom gikk det på wienerbrød og snop.
Og det var det heller ikke store verdien igjen
av efter hvad jeg måtte anta.
Nu vet jo enhver filatelist at der er to slags
frimerker til, de som det er overflod av og de
andre. Men det er jo et gode at nye samlere
kan få istand ganske store samlinger uten
nevneverdige utlegg. Det er arbeidet med
samlingen, opsetningen og studiet, som gir
verdiene i form av ordenssans og kunnskaper på de forskjellige felt.
Disse og lignende selvfølgelige oplysninger
bør agitatorisk fremholdes for vår ungdom
fra land og by. Der er et utstrakt felt for
erhvervelse av nye tilhengere. Også her bør
et norsk filatelistisk forbund stå i spissen og
spre oplysning og kunnskap til alle.
Utgivelsen av en filatelistisk årbok har
tidligere vært nevnt og har vunnet interesse.
Det var et noe for stort tiltak for Stavanger
Filatelist-Klub alene. Men et norsk forbund

måtte kunne greie å denne opgave – også
et ledd i agitasjon til fremme av interessen
for filatelien.
En av de store vanskeligheter er vårt lands
store utstrekning og dyre kommunikasjoner. Det var nemlig ønskelig at der med
visse, ikke altfor lange mellemrum, blev
avholdt en norsk filatelistdag. Vennskap
mellem filatelister vil bli følgen, og
filatelien trives også ganske godt under
festlige former. Men nye ansikter og friske
impulser er nødvendige for å gi festen og
gleden forhøiet verdi.
Foredrag og utstillinger må forbundet
sørge for, og støtte av representasjonen
overfor utlandet, og norske filatelisters
innflytelse i de forskjellige katalogspørsmål
og lignende spørsmål vil lettere finne
uttrykk gjennem et særlig norsk forbund
enn nu. Også byttevirksomheten kan bli
fremmet ved et norsk forbund.
I det hele tatt er det et norsk forbunds
opgave å fremme og støtte den norske
filateli – agitere og arbeide for størst mulig
tilslutning til vår sport, søke stedlige
redaktører i dagspressen over det hele
land, så ingen bys ledende avis savner sin
frimerkespalte, som fra tid til annen gir om
enn bare et lite gløtt inn bak våre kulisser.
Filatelien er et vidstrakt felt, men så altfor
få nyter gleden av de små frimerkers hemmeligheter. Filatelien er et frimureri i seg
selv, som står enhver åpent som har sans
for den forunderlige dragende makt det er i
de små papirlapper som filatelistene
verden over studerer med så meget iver.
Jeg håper at vi om ikke lang tid vil ha et
livskraftig norsk forbund til å ivareta våre
samleres interesser, og håper at vår i dag
jubilerende nye klubb vil bli et verdig ledd i
den nye filatelistiske, jeg vet ikke om jeg
tør si – broderkjede."
kilde Nordisk F.T. 1930

27

3000

2500

2000

1500

1000

500

18551939

19401949

19501959

19601969

19701979

19801989

19901999

20002009

20102019

Denne illustrasjonen viser beregnet totalt antall forskjellige private FDC-vignetter
som Ole Brænne snakket om på møtet i februar i blått. Antallet han selv har samlet
på seg er markert med røde stolper. Samleområdet er virkelig stort og et av dem
man aldri kan bli ferdig med. (Heldigvis eller dessverre.)
16. oktober 2017 holdt Skule Bøie fra Tønsberg og
Nøtterøy et inspirerende foredrag i OFK om
Sverige: Båndmerker 1920-1936. Referat fra møtet og
foredraget gjenfinnes i INFO nr. 4 /2017 med
fortsettelse i nr. 1/2018. (Har du ikke gjemt INFO, så er
de fleste nummer fra 2009 av nedlastbare enkeltvis fra
klubbens hjemmeside.) Tore Berg snakket til sist i
foredraget referert på sidene 19-21 i dette INFO om
noen av båndmerkene.
«Alt om båndmerkene» finner du i denne boken utgitt
av Sveriges Filatelistforbund i 2019.
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NORGE NR 1 PÅ BREV – 6 ØRE
I Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 6/7 for 1942 forteller et av klubbens medlemmer fra sin
tidlige tid som samler. Hans yrke og navn var inkassosjef M. Tolfsby. Han kom fra
Sarpsborg og ble opptatt som medlem i OFK i 1900. Han må følgelig ha vært født før
1880*). Innlegget omhandler guttedagene og hva de fant i arkivene. Nedenfor gjengis
utdrag av hans innlegg.
Jeg vil nå gi en kort framstilling av min egen erfaring som samler i nittiårene. Jeg fikk
ansettelse i en assuranseforretning, etablert 1847, og det varte selvfølgelig ikke lenge
før loftet ble hjemsøkt. En av klubbens stiftere (dvs OFK, min kommentar) var
imidlertid ansatt der og han hadde ikke levnet noe for meg. Så var det å henvende seg
til kamerater som selv ikke var samlere, og ved deres hjelp få adgang til andre arkiver.
Sjefene så ikke med blide øyne på at arkivene ble angrepet, da vi ikke alltid var så
nøye med å bringe alt iorden etter oss. Resultatet var tusenvis av skillingsmerker – vi
gad aldri dengang befatte oss med øremerker – som havnet hos Dethloff og Buckley
eller sendtes til danske og svenske handlere. Det var forresten merkelig, hvor litet der
fantes av 2, 3, og 8 sk. Prisene på de forskjellige 4. sk varierte fra 20-40 øre pr 100, par
og striper ble ikke særskilt taksert. Jeg kan ikke erindre markedsprisen på Norge nr 1
unntatt at jeg engang solgte 100 brever, hvorav et med par og et med 3-strip, for 6
øre pr stk.
Hos enkelte av min fars forretningsforbindelser fikk jeg adskillige ordinære merker
som også gav materiale til utstrakt byttehandel. Dessverre var det ikke ofte der ble
anledning til å skaffe seg de eldre og dyrere merker, men gleden var så meget større,
når økonomien tillot et sådant innkjøp. Prisene var heldigvis rimelige dengang, men
all ting er relativt. Jeg husker meget godt at det var med sorg jeg returnerte til Sverige
et 20/30 til kr 12 og et 4 d tresnitt Kap til kr 8.
*) Her er digitalarkivets opplysninger om forfatteren. (Samme mann med to fødselsår!)

29

REKONSTRUKSJON AV NORGE NR 1
– et 90 års jubileum
I mange år ble det arbeidet med vårt første frimerke, med sikte på en
rekonstruksjon. Det var mange synlige platefeil, men oppgaven viste seg likevel ikke
å være enkel. Arket besto av 200 frimerker, det hadde sannsynligvis vært kjent
lenge. Jfr. sirkulære av 29. september 1854 gjengitt nedenfor.

Hypotesen blant de som arbeidet med rekonstruksjonen var innledningsvis at arket
var inndelt i to blokker a 100 merker. Det korrekte som en forsket seg frem til var at
arket var inndelt i fire felter a 50 merker. Ettersom arbeidet med enkeltmerker og
enheter skred frem ble det klart at de hadde for mange marginalenheter til at
hypotesen om 2 felt a 100 merker passet. Johs Jellestad er gitt æren for
gjennombruddet. I et ekstraordinært møte i Bergens Filatelist-Klub den 26. august
1930 ble resultatet presentert. Både Abraham Odfjell og Benjamin Goodfellow
deltok i arbeidet. På vår klubbs utstilling i mai 1930 ble 39-blokken sensasjonelt vist
frem. Den bidro naturligvis til å bekrefte at Jellestads arbeid var korrekt. Resultatet
inkl store illustrasjonsplansjer ble inntatt i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift fra utgave
nr 7/30. september og følgende utgaver. Det var dyre spesialproduksjoner og
mange bidro med gaver til finansieringen.
Tore Berg
kilde Nordisk Filatelistisk Tidsskrift 1930
I dag er det meste av kunnskapene om NK 1 samlet i
Tore Gjelsviks

NORWAY NUMBER ONE – THE NEW HANDBOOK
Første utgave kom I 1994. Opplaget ble utsolgt og en ny,
revidert og utvidet utgave kom i 2000. Som det aller
meste annen god filatelistisk litteratur er Tore Gjelsviks
bøker tilgjengelig i OFKs fantastiske bibliotek.
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OSLO FILATELISTKLUBB SOM
UTGIVER AV NORGESALBUM
– et 90 års jubileum
Norgeskatalogen utkom første gang
høsten 1929. Noe senere ble også
laget et norgesalbum, tilpasset de
frimerker som var med i katalogen.
Prøveark ble første gang vist på et
klubbmøte 28. april 1930. Albumet
ble avertert til salgs på samme tid
som den store retrospektive
utstillingen. Se annonsen inntatt til
venstre her.
Det ble med den ene utgaven.
Albumet dukker opp av og til, men
ikke så ofte. I klubbens bibliotek
finnes det selvsagt tilgjengelig.
kilde Nordisk Filatelistisk Tidsskrift
1930

Noen linjer fra redaktøren:
Dette nummeret av INFO er litt forsinket. Det inneholder «det vanlige». Altså referater
og noen innspill om det fantastiske biblioteket OFK har og som står til rådighet for alle
medlemmene. Det inneholder også stoff som klubbens leder har lest seg frem til
nettopp i biblioteket og som Tore har ønsket å formidle og minne oss på. Tore har også
vært «utsendt» medarbeider i å presentere en av lubbens viktige kunder, Tom Tvedt,
som i mars kunne markere 40 år som eier av både butikk og engros-firma i frimerkebransjen. I min egen tid i «bransjen» var Tom konkurrent, god kunde og samarbeidspartner. Han overtok etter min tid både en del av varelageret fra Wennergren-Cappelen
og Davo-agenturet. Tore har helt rett når han fremhever betydningen Toms engrosvirksomhet har for både gjenværende handlere og for mange av samlerne.
Det er viktig for alle samlere at det finnes firmaer som kan «serve» oss. Slik det er viktig
for handlerne at vi finnes, vi som samler.
Per Erik
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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

