MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2020

Hovedinnhold
i dette nummer:
Møteprogrammet,
i alle fall med datoer…

Auksjonsliste.
Rikt illustrert referat om:

Frimerker med Viktor
Emmanuel III
samt referater fra noen av
høstens øvrige møter og
Frimerkets dag.

Bibliotektilveksten.
Samt noen små artikler om
stort og smått.
Vi kan glede oss til 2021. Da utkommer

NORGESKATALOGEN POSTAL (3. utgave)
NORGESKATALOGEN 2022 (70. utgave)

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 4/2020 - 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@wemail.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, juni,
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:
EPIDEMIEN – ja den preger også vår klubb, som alt annet i samfunnet. Og usikkerheten er
absolutt tilstede for de neste måneder. Vi planlegger som om det fortsatt skal være mulig
med ordinære møter. Klubbaftenene i biblioteket (Frydenlundgata) er derimot lagt på is,
inntil situasjonen bedrer seg. Hver onsdag på dagtid er sekretær Svein i Frydenlundgata.
Du kan kjøpe norgeskatalogen, annet vi har, diverse innlevert fra medlemmer tilbys også.
Samt at det er mulig å bestille til gjennomsyn eller utlån fra vårt rikholdige bibliotek.
Vår sikreste og raskeste måte å nå medlemmene på er via E-post. Har du ikke registrert
din adresse hos oss, anbefales det. Vi sender som mange av dere er kjent med ukentlige
mailer med informasjon om kommende hendelser. Auksjonslisten til 16. oktober er
vedlagt. Vi forbereder at den kan gjennomføres innenfor de regler som gjelder. Vi har et
opplegg for bordbruk, registrering ved ankomst, antibac etc. er på plass.
Programmet for 2020 ble noe amputert, det kan oppsummeres alt nå. Vårt mangeårige
og tradisjonelle julemøte må også avlyses. Vårt faste hotell gjennom ca. 15 år stenger
restauranten. Hensyntatt de regler som nå er gitt av byrådet i Oslo ser vi det av flere
årsaker ikke formålstjenlig å forsøke alternativt sted.
Det kjedelige i situasjonen til tross, vi forsøker å holde aktivitet og planene fremover er
mange. Frimerkets dag ble for annen gang holdt i Majorstuen kirke, i samarbeid med
Sentrum Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere. I vårt siste styremøte ble besluttet å
søke forbundet om å arrangere en regional og begrenset nasjonal utstilling i 2021,
samme helg som frimerkets dag (torsdag 30.9. til lørdag 2.10). Klubben fyller 135 år i
desember 2021. og utstillingen inngår som et ledd i tradisjonen med en større aktivitet
hver 5. år. På planen for 2021 står også utgivelse av ny Norgeskatalogen Postal (nr 3.
rekken) samt Norgeskatalogen 2022 (nr. 70 i rekken, siden første utgave i 1929).
Møteprogrammet for vinter og vår finner du annet sted i bladet (Side 5).Vi har en plan for
foredragsholdere, men kommer tilbake til det i god tid før møtene. Det er slik at både
medlemmer og foredragsholdere skal føle seg komfortable med å være tilstede.
Kontingent for 2021 er vedlagt bladet. Forbundets kontingent (dekker bl.a. det
utmerkede Norsk Filatelistisk Tidsskrift med 8 årlige utgaver) utgjør kr 400. Klubbens
andel av kontingenten er uendret over flere år med kr 200. Styret har kort diskutert
utsiktene for 2021, og vi ser at det blir nødvendig å gå grundig gjennom for å se om noe
kan spares. Vi har en kapitalbase som gir renteinntekt, men denne er klart fallende. Det
meste av våre plasseringer er innskudd/plassering med noe bindingstid, men i løpet av
2021 er alt fornyet. Renteinntektene faller raskt til halvparten av nivået for 2019.
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. Har du spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte klubb eller et av
styrets medlemmer.
Jeg ønsker der alle en god tid og god coronafri helse. Vi har ingen medlemmer å miste.
Velkommen til våre møter eller til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon annet
sted i bladet.
Tore Berg, leder

Nyheter I biblioteket siden Info nr. 3/2020
Ikke det helt store denne gangen, men to verk kan det være viktig å notere
seg. Goughs 2 bindsverk om verdens helsaker hvor også norske helsaker er
nevnt i bra utvalg. En interessant observasjon er at han poengterer at det ikke
er «Name sales» med helsaker. Det kom i Norge i fjor, Moldenhauerauksjonen
«Don Enrique Norsk helpost». Det andre verket, av Grimwood-Taylor
(innehaver av Cavendish auksjoner) International Postal Reform. Dette gir en
god bakgrunn om historien fram til frimerkene kom og fram til 1898. Ikke så
mye Norge i denne, med i bind 2 vises et rekbrev med par NK 1 fra Skien til
Larvik. Begge verkene er i 2 tykke, tunge bind med til sammen ca. 1500 sider.
Wolgang Massen: 100 Years of Corinphila, From a Stamp Shop to a World-Famous
Auction House, Corinphila Auctions, Zurich 2020
Bladet Post 1952-1992, 1-41 årgang (Innbundet i 8 bind)
Prisliste over frimærker fra Karl Gisholt, Skien, 1902
Halvor Kleppen: "Dei kom i lufti" Ballongen 1870, Eldhuset AS, Bø 2020
Katalog og Palmares Agder 2020, Kristiansand S 2020
James Peter Gough: The Postal History of the Universal Postal Union,
The Postal Card Worldwide 1869-1974, Volume 1 and 2,
The Royal Philatelic Society London, London 2019
James Grimwood-Taylor: International Postal Reform,
Volume 1: Postal Reforms and the Historical Background of the Postage Stamp
1550 to 1839, The Royal Philatelic Society London, London 2020
James Grimwood-Taylor: International Postal Reform,
Volume 2: The Birth of the Postage Stamp and international Effects 1840 to 1898,
The Royal Philatelic Society London, London 2020
Thomas Bjäringer og Jonas Hällström: Sweden in Philately,
A Bibliography and Saga of Name Sales and Important Collections
Sold in Public 1907-2020, Eget forlag, 2020

I forrige nummer av Info etterlyste jeg informasjon om norske navnesalg. SÅ
langt har jeg mottatt info om Phils bypostsamling som ble solgt i England i
1969. En norsk auksjon som ikke er et såkalt «Name sale», men kanskje enda
mer unikt enn som så. Verdens fjerde rene frimerkeauksjon var norsk, avholdt
under det 2. nordiske filatelismøte i 1895. Organisert av Kristiania FilatelistKlub. Den første ble avholdt i New York i 1870, den andre i London 1872, tredje
i Amsterdam 1890. Så OFK har en lang historie med auksjoner, totalt over 1050
siden 1895.
På neste side forsiden og et utsnitt av auksjonslisten.
Dessverre foreligger ikke referat eller tilslagsliste.
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Klubbens møter

Vinter/vår 2020/2021
Alle møter hodes på
Schafteløkken.
Covid preger fortsatt samfunnet
og vi må ta forbehold om at
utviklingen kan medføre endringer
i programmet.
Oppdatert informasjon om
møteprogrammet finnes på vår
nettside og tilsendes også de som
har registrert sin mailadresse.
INFO nr 1/2021 foreligger i
begynnelsen av mars, i tide til
årsmøtet.
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16. november - auksjon –
Schafteløkken
23. november – klubbmøte
– Frimerkeutgavene 2021
18. januar – klubbmøte
med foredrag
1. februar – klubbmøte
med foredrag
8. februar – auksjon
15. februar – klubbmøte
med foredrag
1. mars klubbmøte med
foredrag
15. mars klubbmøte med
foredrag
22. mars – Årsmøte
12. april – auksjon
19. april – klubbmøte med
foredrag
3. mai – klubbmøte med
foredrag
31. mai – sommermøte

Oslo Filatelistklubb

Auksjon 03-20_OFK

16 nov 2020

For auksjonsliste på WEB se følgende link:

https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-16-nov-2020
Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 03/20 mandag 16 november 2020 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken,
(v/Frogner pl.). Bud til e-post: auksjonofk@gmail.com
eventuelt bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, e-post: thore.habberstad@getmail.no
Vi ønsker alle ivrige budgivere velkommen til årets juleauksjon med et variert utvalg som vi håper alle finner
Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.

Nr.
1
2
3
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o
o
o
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o/BS
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6
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8
9
10
11
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x
xx
xx
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Brev

12
xx/x/o
13
o
14
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o
xx/x

16
o
17
18
xx
19
xx
20
21
22

xx/xo
xx
xx

Beskrivelse
Norge NK 1 12 streker riststempel, bra sentrert, gode
marger, fint eksemplar
Norge NK 1 (1 smal marg) og NK 16 (litt skjev sentrering)

Verdi
550

Utrop
300

950

50

Norge, stemplet, NK 27 typebestemt, type 7, 8, 9, 11 og 12.
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 Polmerker komplett frisk serie, god kvalitet
Norge Lot Nordkapp II, III, IV og V
Norge liten lot med 48 letthengslede merker i perioden 1931
- 1943, inkl Universitetet
Norge Nansen II NK 233 - 236 i postfriske 4-blokker
Norge 4-blokk NK 351, 1,5 kr og NK 353, 5 kr, Kong
Haakon VII
Norge, liten lott 4-blokk postfrisk fra NK 117 – NK 802, i
alt 56 stk
Norge Aslak Bolt Bibel kr 1,25 NK 805 med variant på
brev, forskjøvet perforering
Norge 2 Safe album (Favorit) med kassett, vinrød, med
DUAL innstikksark frem til 1990. Rimelig bra besatt før
krigen, nær komplett deretter, med tjenestemerker,
bearbeidet for oppbygging av samling, må sees.
Norge Restesamling/dubletter i 3 fine 16 siders
innstikksbøker, mulighet for stempelfunn, gode stempler,
noe tjenestemerker, stempelmerker, variert lot, mange
hunder forskjellige
Norge Tjenestemerker, 100stk på innstikksark med pene
prakt/prima stempler, flere uvanlige steder
Norge Tjenestemerker liten lott med ca 50 forskjellige, med
en del dubletter
Norge 17 1/2 hefter lux stemplet i perioden 1999 - 2005,
liten lot med 77 prakt/lux stempler alle forskjellige, 16
siders innstikksbok med 39 miniatyrark
Norge lot med 99 straffeporto - etiketter, 15 ubrukte, 84
brukte
Norge Lot Postens presentasjonsmapper
(8/89,9/89,4/90,8/90) og Postens Årssett (PÅ 8 - 22
komplett, i tillegg PÅ 12,19,22)
Norge Helark/halvark (NK 197,222b,238,246II,306,
308,325,380,382,439,450,546,T43,T52,T56) Noen i
dubletter
Norge, liten lot med restemerker, souvenirark, Frefil 84,
postfriske merker pålydende ca 200
Norge Postfriske Olav og Haakon bruksmerker fra 50-tallet.
Oppgitt NK verdi.
Norge Postfriske merker vesentlig fra 1960-tallet, men og
noen nyere. Pålydende er drøyt 300 kr. Høy katalogverdi.
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Beskrivelse
Norge Postens OL-samling Lillehammer 1994 i Leuchtturm
Universal album i kassett, Maksikort, Norge Postens OLx/o
Samling 94, komplett Nytt lavere utrop
Danmark 4-blokk AFA 31-62, førstedagsstemplet
FDC
Norge NK 13a på brev, "3 skill 3", sliten konvolutt stemplet
Brev
Sannes - Stavanger - Bergen. Merket er skadet
Norge Verdibrev til Sverige, stemplet Oslo Elisenberg
Verdibrev
28.3.40, frankert med to enkle merker NK 208
Norge 6 pre-fil konvolutter fra 1847 - 1870
Konv
Norge Brevlott med ca 150 brev / konvolutter fra 1920 årene
Brevlott fem til 2000, mye maskinstempler med og uten tekst, fra
verdenskrigen,
Norge Samling brev og kort med diverse stempler fra flere
Brevlott samleområder som maskinstempler, H/ lotteri,
Tjenestemerker, følgebrev, FN etc
Norge Samling brev og kort med diverse stempler fra flere
samleområder som diverse motivstempler, Norwex, div
Brevlott
frimerkeutstillinger fra perioden 1961 - 1992, VM på ski
1997 (Trondheim), og ski VM 2011 (Oslo)
Norge lot kort: jule kort, hilsen fra posten, ubrukte, ca 160,
Kort
en del med julemerker
Norge lot ca 100 sorthvitt postkort, småformat med motiver
fra hele landet, for det meste ikke postgått Nytt lavere
Kort
utrop
Brevkort/hel Norge Lot brevkort/helsak 14 stk, flere interessante
sak
Norge Lot souvenirmapper fra diverse utgivere. I alle er det
bla norske postfriske merker. Pålydende godt over 100 kr.
xx
Noen bedre eldre
Norge To lagermapper med diverse ark/arkrester postfriske
xx
Status
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37

o

38
39
40

o
o

41
42
43
44
45
46
47

x/o
xx
xx/x/o
o
o
O
xx/x/o
Rotelott

48
xx/x/o
49
50

Rotelott
Luftpost
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Verdi

Utrop
80

3 000

40
50

200

30
100
80

100

150

50
80

100
50

Høy

500

Norge stemplede merker på ark og innstikksark
Norge OL 1994 utgitt av Olympiske Komite, 2 komplette
bind i originalemballasje – benytt sjansen til røverkjøp
Danmark Christian X 1904-05 serie stemplede merker
DKK 1 830
Danmark 4-blokk AFA 31-62, førstedagsstemplet
DKK 1 000
Danmark og Slesvig første serie i liten innstikksbok, mange
med pent/prima stemplede merker
Danmark POSTJUBILEUM 1924 AFA nr 132-143, ansikter DKK 1 400
mot hverandre, 4-blokk postfrisk
Danmark Liten eske med flere 100 merker, ikke sjekket –
flere skillingsmerker_ funnmuligheter?
Danmark lot med 126 PERFINS, bruksmerker noe dublisert

200
50

Danmark Liten plasteske med vaskede merker - gamle og
nye. Stempelfunn??
Danmark samling i Davo album med lommer, enkelte
skillingmerker
Danmark Album med enkelte gode merker i plastlommer
Danmark Rotelot med diverse merker på ark og albumark undersøk
Danmark Samling i Kabe brunt, 16 rings album noe tynt
besatt i de tidligere utgaver til 1984, stor innstikksbok med
mengder av stemplede merker, mange pene stempler
Sverige Spennende rotelott, innstikksbøker, løse ark, album
må sees
Danmark Luftpostbrev til Berlin, København 28.9.28, ikke
ankomststempel, klaff mangler bak

75
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Beskrivelse
Verdi
Danmark Luftpostkort til Tsjekkoslovakia, frankert med
DKK 1 025
AFA nr 77,145, reklame 44, Dansk Arbeides
Luftpost
Jubileumsutstilling 17.3.33, transit Berlin 18.3.33, Praha
18.3.33 med merkater på baksiden
Danmark Fraktbrev Fanø - Esbjerg, frankert med AFA nr
DKK 230
Fraktbrev
Postfærge 38,44,47
Danmark Frankert 10 øre (2stk), korrespondansekort 4 øre,
Brevkort
og 8 øre, pluss et 8sk, totalt 6stk
Grønland /Danmark innstikksbok plansjer og noen
xx
presentasjonsmapper Nytt LAVERE UTROP
Rotelott Finland, Færøyene liten lott på innstikksark, fra
Rotelott
start til nyeste, flere miniark Postens ol samling
Færøyene samling i 16 siders innstikksbok fra nr 1 – 9 (1975
Høy
– 1984) i 4-blokker mye dobbelt postrisk/stemplet – høy
xx/x/o
katalogverdi Nytt LAVERE UTROP
Færøyene Årbok 1988
Årbok
Sverige rotelot med tusenvis av merker i hulter og bulter,
Høy
Rotelot
mye bandmerker, fin lott for studie og spesialisering
Sverige – plastboks med vaskede merker, mange tusen
Lot
merker, må ses. Både nytt og gammelt
Sverige lot med postfriske merker, mange fine serier, 3
xx
innstikksbøker Nytt LAVERE UTROP
Sverige, liten lot på innstikksark med ca 250 merker, flere
O
flotte stempler fra småsteder
Sverige lot 30 brevkort/kort noen ikke postgått fra før 1900
Brevkort
og fremover
Sverige lot med FH to små esker med ca 150 frimerkehefter
Høy
og postfriske merker, samt to små bøker med tema svensk
xx
natur
100
Finland Samling postrisk 1958 – 1975 på albumark NYTT
xx
LAVERE UTROP
Finland Album 1867 - 1987 Stort sett stemplede merker
O
Helsak Finland liten lot eldre helsaker, 25 stk
Åland 50 frankeringsetiketter i perioden 1984 - 2013 og 14
ca 2 500
xx/o
stk postfriske hefter i perioden 1992-2013
Island AFA nr 87,-89, Chr X 1920 og AFA nr 87,-89, Chr X ca Dkk 2
xx
1920 prima merker
200
Island Postfriske merker /helark i perioden AFA 326/479,
xx
Fra 1 -10 av hver.
Norden: Sverige 24 hefter fra periode 1970 - 1979, Island 6
ca 3 000
årsmapper (1974,75,77,80,81,82), Danmark 14 stemplede
xx/o
frimerkehefter 1ste dag perioden 1993 - 1996
Norden 3 nordiske årsmapper, "Reise i Norden" med
ca 800
postfriske merker fra årene 1991, 1993 og 1995, 24 serier
(52 merker), Verden 3 internasjonale årsmapper "Our
Årsmappe
World" , postfriske merker, fra 1989, 1990 og 1991, i alt 18
serier (83 merker) (Australia, Canada, FN, Sverige, England,
USA)
Status

72
73
74
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o
O

75
O

England George V, 1912-13 (22), AFA 127-137, 139-142
NYTT LAVERE UTROP
England Noen merker i perm bl. a 2 blå 2p og 16 1p rød
NYTT LAVERE UTROP
England Liten lot med 5 gode merker. SG 166, 211, 314,
450, 431
England 32 siders Leuchtturm innstikksbok med stemplede
merker fra 1p rød og fremover, godt med dubletter på eldre
utgaver, delvis typesatt/vm undersøkt. Fint objekt
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Ca 2 900
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76
77
78

79
80
81
82
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84
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Beskrivelse
England stemplede merker løse og i poser
England – innstikksbok 32 sider med dubletter, stemplede
Lot
merker
Engelske øyer, Irland, Jersey, Guernsey, Isle of Man,
Lindner samling med miniark, booklets, MS,
xx
jubileumsutgaver, 4 rings album i kassett, burgunder,
morsomt objekt for temasamler
Guernsey Krigsutgave med halvert 2D merke datert 24
Brev
januar 1941
FDC/Brev Irland 30 FDC/brev, pene stempler
Kypros tre gode merker, litt ujevn kvalitet, AFA nr 7II, 9, 11
o
Status
Boks

o
x
o

85
O
86
O
87

O

88

89
x/o

90
91

o
o

92
Brev
93
94
95
96

o
o
o
o

97
x/o
98
xx
99

xx

Belgia Liten lott med 230 ulike stemplede merker
Frankrike liten lott med ca 400 stemplede merker, mange
pene stempler
Holland Liten lot med ca 280 stemplede merker på A4
innstikksark
Holland Albumark med stemplede merker fra 1926-1928:
AFA 192-195, 201-204 Barneforsorg, 196-200 Røde Kors,
205-212 OL. Flere gode stempler
Holland Albumark med stemplede merker fra 1928-1931:
AFA 221-224, 229-232, 236-23, 245-248. Barneforsorg,
Rembrandt og Luftpost. Flere gode stempler
Holland Albumark med stemplede merker fra 1931-1933:
240-244, 253-256, 257-265. Flere gode stempler
Holland Albumark med stemplede merker fra 268-271, 272273, 274- 276, 277-280, 282-283, 295-296. Enkelte bedre
stempler
Italia Fin samling i to innstikksbøker med mange fine serier
og gode merker, høy katalogverdi, inkl noen italienske stater
(Kirkestaten (AFA nr 12-18), Sardinien (AFA nr 10), Sicilia
(AFA nr 1), også godt med bl.a. TM, avisporto og
pakkepostmerker. Medfølger liten
Hellas med greske øyer, liten lot med ca 220 ulike merker
OG NYTT LAVERE UTROP
Italia liten lott med ca 2040 ulike stemplede merker på A4
innstikksark
Polen/Norge Ufrankert brev til Norge stemplet Stettin 26-9
ankomst Christiania Bypost (type 1 grad 4), 30 9 1861,
transit via Hamburg
Polen liten lot på 6 A4 innstikksark med stemplede merker
Tsjekkoslovakia / Slovenia Lot på A4 innstikksark med ca
690 ulike merker, mange fine stempler,
Ungarn liten lot på A4 innstikksark med ca 480 ulike
stemplede merker
Østerrike m/ militærpost lot på A4 innstikksark med ca 150
ulike merker
Portugal med kolonier Fin samling i 16 siders innstikksbok
med eldre merker, mang gode merker, fler uvanlige områder
(Funchal, Angola, Horta, Madeire, Mozambique, Indisk
Portugal, Porto Delgado osv)
Portugal lot med 33 miniark, 57 postfriske merker i perioden
1976 - 1987, 15 CEPT serier fra perioden 1960 - 1990
Portugal - Acorene lot med merker og miniark, hefter i
perioden 1980 - 1991
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Verdi

Utrop
50
50

£100

150

100

Ca 2 700

50
100
40
50
25

Ca DKK
770

100

Ca DKK
900

100

100
100

Høy

800

40
25
100

50
50
50
25
Høy

200

ca 5 000

500

ca 1 400

100

Tilslag

Oslo Filatelistklubb

Nr.
100
101
102
103
104
105
106
107

Auksjon 03-20_OFK

Status
xx
xx/o
xx
xx
o
o
xx/x/o
xx/x/o

108
xx/x/o

109

16 nov 2020

Beskrivelse
Verdi
Portugal - Madeira 5 postfriske merker fra perioden 1980 ca 1 400
1989samt 8 miniark fra 1981 - 1991
Portugal 16 siders innstikksbok med dubletter fra eldre til
ca 2 500
nytt
Russland lot postriske enkeltmerker pluss noen miniark
NYTT LAVERE UTROP
Russland Helark AFA nr 66 (12 ark a 100 stk) og AFA nr 73 Ca 10 000
(12 ark a 100 stk)
Spania 6 merker, Alfons XII AFA 2014: 148 -4 strip, 149,
Ca DKK 1
150, 166, 168, 170. Greie merker
085
Spania 16siders innstikksbok med spanske merker, noen
utagget
Spania Dublettsamling i Lindner 18 rings perm med sorte
innstikksark, fra tidlig utgaver til ca 1980
Spania Fyldig dublett samling i to innstikksbøker og en
ekstra perm, inkl fire poser med ekstra eldre dubletter
Spania Stor Samling i 4 album (Edifil, 15 rings
Meget høy
fortrykksalbum, merker satt inn med lommer) fra 1855 1985. Relativt godt med merker også på eldre utgaver, nyere
utgaver til dels postfrisk og komplett, meget høy verdi

Spania ustemplet/postfrisk samling i 3 KABE album. Frem
til 1967 er merkene satt fast med hengsler, deretter i lommer
frem til 1978
Sveits Egenmontert samling i perioden 1852 - 1940,
klassiske merker av høy verdi og god kvalitet, AFA nr 83
x/o
ikke medregnet grunnet rift
Sveits Album med hovedsakelig postfriske merker pluss noe
xx/x/o
stemplet, Pro-patria, fra 60 tallet
Sveits, lot med 46 FDC (mange Pro Juventute), 4 maxikort,
FDC, kort kortalbum med ca 40 postgåtte kort, noen kort uten
frankering. S/hv og farger.
Tyske Rike med stater/kolonier Samling i A5 innstikksbok,
O
god variasjon, funnmuligheter!
Tyske stater, liten samling på ark med merker fra mange
forskjellige stater/besittelser bl.a. Baden, Bayern,
x/o
Norddeutcher Postbezirk, Wurtenburg, Thurn & Taxis) AFA
2014/SW
Tyske Rike, samling i blått Leuchttrum klemalbum med
lommer, stemplet. Katalogverdi over 10000,- flere
mellomgode merker/blokker. Også albumblad for Bøhmen
und Mähren, Generalgouvernement og Tyske besittelser
under WW II.
Tyske Rike vaskede løse merker også større blokker
Boks
Tyskland to små esker med postfriske enkeltmerker og
xx
serier, meget høy katalogverdi
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, BRD/Berlin 7 private FH i perioden 1983 –
xx/FH
86. Sjeldent lagt ut på auksjon Nytt lavere utrop

Utrop
100
100
100
50
100
250
400
400
2 000

Høy

300

>20 000

1 500

xx/x

110

111
112

113
114

115

116
117
118

119
120

xx
Boks

121
x/o

Vest-Berlin Postfrisk samling 1948 – 1992 i Leuchtturm
album med lommer
Hele verden – masse løse merker og merker i poser, ca 500
gr.
Østerrike Samling i 16 siders innstikksbok fra tidlige
utgaver til nyere, mange gode merker observert
funnmuligheter
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50
50

100
>9 000

700

1 000

HØY

100
200

Ca € 400

100

300
50
200

Tilslag

Oslo Filatelistklubb

Nr.
122

123

124
125
126
127
128
129

130

131

132

133
134
135

136

137
138

139

140
141
142
143

144

Auksjon 03-20_OFK

Beskrivelse
USA 5 brev fra fotball VM 1994, 2 FDC, 3
spesialkonvolutter fra Norges kamper mot Italia, Mexico og
Brev
Irland
USA Påbegynt samling i tre album (Egenmontert
klemalbum og to innstikksbøker) fin startsamling med
o
mange merker, godt kjøp
Afrika 16 siders innstikksbok med dubletter fra flere land,
o
noen bedre observert
Sør-Amerika, Japan, China A5 innstikksbok med merker fra
xx/x/o
ca 19 land, ingen store funn, men morsom samling
Sør-Amerika og Canada Gammelt album med en god del
o
merker
Mappe med postfriske/stemplede helark fra Uruguay,
Mappe
Panama og Argentina
Bolivia Coat of Arms, 1897 komplett og 20 c 1890
o
Australia pre 1900, Diverse lot på gamle albumark, flere
mellomgode (New South Wales, Queensland, Hawai, South
o
Australia, Tasmania) litt ujevn kvalitet
Ceylon Liten samling med merker på egenproduserte ark,
Ikke de store verdier, men mange fine merker, god start
xx/x/o
samling, fra 1883 - 1967.
Afrika liten lot med diverse merker fra Transvaal, TransJordan, Swaziland, Sudan, Muscat, Marocco etc. inkl noen
gamle albumark fra Afrika og Asia med noen merker
Belgiske kolonier Belgisk Kongo liten lot på A4
innstikksark med ca 100 ulike stemplede merker, NYTT
x/o
LAVERE UTROP
Belgisk Congo Innstikksbok med mange merker fra ca 1900
xx/x/o
frem til nyere, morsom lot
Curacao lot med ca 140 ulike merker på A4 innstikksark
x/o
NYTT LAVERE UTROP
Engelske kolonier - Commonwealth 3 Innstikksbøker med
merker fra en mengde britiske stater og kolonier, ikke
mange fra hvert land, men interessant samling. Også noen
x/o
merker fra andre land (Israel, Hellas, Island, Jordan,
Indonesia m.fl.)
Engelske kolonier - Commonwealth 1 Innstikksbok med
merker fra mange britiske kolonier, interressant samling,
xx/x/o
flere interessante merker observert, morsom lot
Canada 3 innstikksark med ca 350 merker NYTT LAVERE
o
UTROP
USA, ca 75 konvolutter i 4 rings album, grønt, med
FDC, brev plastlommer, bl. a first flight, trip, voyage, fra perioden
1935 - 1980 årene, mange morsomme vignetter
CEPT Europa merker, fra tidligere auksjon, Holland (18
serier fra 195 - 1990), Luxemburg (AFA 569 - 570), og
xx
Monaco 4 miniark (1975/1977/1978/1980),
To permer med EU-stater utgitt av Tysk Post med historikk
Album
og merker, noe plukket
FN – enkeltmerker fra ulike land + helark + danske
Album
julemerker vesentlig postfriske
FN Stor lot med FDC (flaggserien, maksi kort) og postfriske
FDC
merker)
Indonesia klemalbum med mengder av merker, god
«startsamling» fra 1948 og fremover til 1970, også en del
x/o
fra Irian Bajar NYTT LAVERE UTROP
Lot Japan liten samling ca 170 merker på innstikkskort
o
NYTT LAVERE UTROP
Status

11

16 nov 2020

Verdi

Utrop
30

500

50
50
50
100
40
200

80

150

25

80
50
300

150

40
100

ca 2 100

200

100
100
Høy

200
200

25

Tilslag

Oslo Filatelistklubb

Nr.
145

Auksjon 03-20_OFK

Status

146
x/o
147
x/o
148
149

Rotelot

150
151

Litt

152
153
154
155
156
157

Boks

Litt
Litt
Rekv
Rekv
Rekv
Rekv
Rekv

158
159

Rekv

160
161

Album

Rekv

Rekv

162
Rotelot
163
Rotelot
164

Rotelot

Beskrivelse
China med Mansjuria lot på 2 doble A4 innstikksark, ca 245
ulike merker NYTT LAVERE UTROP
Verden 32 siders innstikksbok med merker fra en mengde
land, deriblandt Belgia, UK, Danmark, Sveits, Cuba,
Filipinene, Spania, Sverige, Spania, Tyskland mfl. Mange
hundre merker, flere gode stempler observert.
Verden 2 innstikksbøker med merker fra en mengde land,
deriblandt UK, Tyskland Danmark, FN, Britiske kolonier,
Sveits, Australia, Belgia, USA mfl. Mange hundre merker,
flere gode stempler observert.
Hele verden – land i poser med vasket merker, stemplet
Hele verden – masse løse merker og merker i poser, ca 500
gr.
Norge Postens jubileumssamling 350 år
Norge Håndbok over Norske Frimerker bind 1 og 2, nytrykk
inkludert
Lite hefte «Die Briefmarken von Norwegen» av R StoebeKøpernick, utgitt 1921
Tre Innstikksbøker (1x64 sider Leuchtturm sort udelt, 2x
A5) som nye
Albumark til WWII Polish Prisoner of War Camps
Lindner albumark nr 802c, lys gul med rutemønster, ca 50
ark
Signoscope, eldre, lite brukt Optisk-elektrisk
vannmerkesøker og undersøkelsesapparat.
To album Safe og Leuchttrum med diverse blader og kassett

16 nov 2020

Verdi

Utrop
50
150

100

50
50
980

50
100
50
40
Ca 3 000

En perm Leuchtturm Optima – burgunder med ti ark
En perm Leuchtturm Vario – rød med ti diverse ark – lett
brukt
Schaubek album til 1974 uten merker
Postens Leuchtturm inkl kassett og 5 ark, ubrukt med el av
plastomslag
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
Færøyene Leuchttrum album med lommer rimelig komplett,
med merker fram til 1998, FDC i frem til 1999, 17 hefter i
tillegg
Stor eske med posearkiv (Sverige, Danmark, Finland),
mange innstikksbøker, delvis med merker, men lite brukt

Innleveringer til neste års auksjoner kan gjøres fortløpende på
klubbens klubbaftener, direkte i Frydenlundsgate 14 på tirsdag
kveld eller til en av Auksjonsutvalgets medlemmer.
Auksjonsdato for auksjoner i 2021 er ikke fastsatt ennå.
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30
100
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Referat fra OFK møte 14 sept. 2020. Referat fra OFK møte 28. sept. 2020.
Så kunne klubbens leder igjen ønske
velkommen til et nytt medlemsmøte, det
første på over 6 måneder. Covid-19 har
dessverre bidratt til at nesten alle vårens
møter ble kansellert. Vårt årsmøte som
skulle ha funnet sted i mars hadde også
blitt kansellert, derfor var kveldene møte,
det utsatt årsmøte.
Til tross for korona-tiltak med innskrivning
med navn og telefonnummer, antibac og
avstand på 1 meter mellom hver person,
ble det en grei og fin kveld.
Etter selve årsmøte ble det litt informasjon
fra vår leder. Han kunne opplyse om at
styret innfor neste årsmøte vil ha en større
gjennomgang av klubbens lover og at man
måtte se/bruke mer tid på neste års
budsjett. Underskuddene er store, og vi må
nå lete med lys og lykte etter poster som
kan redusere dette.
Det ble videre informert om auksjonen den
14 sept., arrangement på Frimerkets Dag
den 3 okt. og foredrag den 28 sept. av Jon
Klemetsen.
En rask tur gjennom mottatt filatelistiske
blader ble det også. Alle bladene er
tilgjengelig i biblioteket. De som var
mottatt var:






Den Blaa Hawaii
Filatelisten (Det svenske forbundets
blad)
Nordisk Filateli
DFT
NFT

INFO nr 3/2020 er like rundt hjørnet. Går i
trykken denne eller kommende uke.
Salg av lodd og Filatelistisk Årbok ble det
også.
Alle tilstedeværende fikk med seg en av
postens «Årbok» hjem som en liten «gave».
I protokollen var det innskrevet 24
medlemmer.
Svein H Andersen/Referent

Tore Berg ønsket 16 medlemmer
velkommen til klubbmøte og foredrag.
Møtet var nr. 2521 i henhold til protokollen.
Han startet i god tradisjon med å gi litt
informasjon om diverse saker.













Først om arrangement på Frimerkets Dag
den 3 okt. Et arrangement vi har sammen
med Postkortsamlerne og Sentrum
Filatelistklubb.
Høstmesse i Telemarkshallen i Bø den 13-15
nov 2020.
Den regionale utstillingen Agder 2020 i
Kristiansand 2-4 okt.
At INFO NR 3/2020 er på vei i posten.
Nytt nummer av:
Nordisk Filateli
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift
Postkortsamlerne i Vest
Scandinavian Contact
Salg av lodd og Filatelistisk Årbok ble det
også.
Det kunne også opplyses om at vårt stamsted for julebordet, Oslo City, stenger ned
restauranten for godt – ikke noe julebord
der i år. Nå må klubben finne nytt sted å
være!

Kveldens tema var Italy; The reign of Vittorio
Emanuelle III, Stamps with his effigy, ved Jon
Klemetsen. (Norsk tittel: VIKTOR EMANUEL
3, FRIMERKER MED HANS KONTRAFEI.)
Jon K kunne fortelle at han hadde samlet
dette tema i en årrekke, og at han likte
landet, folket, maten, drikke og kulturen, og
at det derfor var også naturlig å samle
frimerkene. Han har en utstillingssamling på
80 ark, som han har oppnådd 75 poeng
internasjonalt, og som han er fornøyd med
og koser seg med.
Litt om Viktor Emmanuel III; VE III etterfulgte sin far Umberto 1 i 1900 som Italias
konge, etter at faren ble myrdet i 29. juli det
året av anarkisten Bresci.
Som person og konge var Viktor Emmanuel
en noe sky – konfliktsky - og tilbaketrukket
person, og kunne ikke fordra å måtte
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måtte engasjere seg i det daglige og stressende politiske livet i Italia. Dog støttet han
de første årene som konge visse liberaliseringer av den italienske konstitusjonen.
I 1915 sto han for beslutningen om at Italia
gikk med i første verdenskrig på Ententens
side (Storbritannia, Frankrike mfl.) og mot
Sentralmaktene (Tyskland, ØsterrikeUngarn mfl.)
I 1922 støttet han Benito Mussolini og fascistenes maktovertagelse i Italia i 1922;
«Marsjen mot Roma». Han var i realiteten
en marionett under fascistene, men hadde
likevel enn viss støtte i befolkningen og mer
enn Mussolini.
Han var ikke «deltakende» i Mussolinis
beslutning om å gå inn i andre verdenskrig
på Tyskland side, men var imidlertid ikke i
stand til å gjøre noe med situasjonen Den
italienske krigsdeltakelsen ble en katastrofe.
Som følge av bombingen av Roma i 1943 og
den allierte landgangen på Sicilia skiftet
kongen side, avsatte Mussolini og fikk ham
arrestert.
Etter noen mellomspill med bl.a. sønnen
som riksforstander under «Luogotenenza»
abdiserte han 9 mai 1946 og flyttet til
Alexandria i Egypt hvor han døde 28. des.
året etter og ligger begravet i den katolske
kirken der.

Han var ikke fysisk en stor person, 153 cm,
men framstår ofte i portretter som det
motsatte. Bildene over og under illustrerer
dette.
Der han står til høyre for den belgiske
kongen ser man egentlig hvor liten han var.
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Her vises først
 vanlige bruksmerker,
 nye portretter og
«imperiale
Kongen ble også «brukt» ved
spesielle anledninger, jubileer
og hendelser, som
krysningen av Atlanteren,
regentjubileum,
filatelikongress, proklamasjon
av det italienske imperium og
luftpostmerker.
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Kontrafeibruk på spesielle utgaver, som krigspropagandamerker og med reklamevedheng.

16

Skal man samle et slikt område, vil det
alltid svare seg å ha en spesialkatalog, så
også i dette henseende. Det er en mengde
varianter, avarter, farger, manglende
tagging, papirtyper etc, etc. Katalogen Jon
bruker er Sassone.
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Først bruksmerker og disse brukt på brev

Bruksmerker med ansikt vendt mot venstre

Bruksmerker med ansikt mot høyre og med nytt design.

Spesielle luftpost-utgaver og proklamasjon av imperiet.
Merker med reklamevedheng og propagandamerker.

Bruksmerker «imperiale», spesielle overtrykk og 25 års regentjubileum.

Ekspress og luftpostmerker.

Vi avslutter med rørpostmerker brukt i Napoli, Roma og Milano.

Linker til et par auksjonsfirmaer som Jon K benytter i sin søken etter materiell:

https://www.vaccari.it/filatelia/asta/?SetLanguage=en
https://www.catawiki.no/
En stor takk til Jon Klemetsen for et interessant og godt foredrag.
Svein H Andersen/Referent

Frimerkets Dag 2020
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Frimerkets Dag 2020
Første lørdag i oktober er Frimerkets Dag. I år har vi en
spesiell situasjon, siden vi alle er truffet av Covid-19
viruset. Så mange stilte spørsmålet - Hvor mange vil
komme?
Uansett - Sentrum Filatelistklubb, Norske
Postkortsamlere og Oslo Filatelistklubb hadde
bestemte seg for å ha et arrangement i forbindelse
med dagen. Majorstuen kirke ble leid og komiteen
bestemte programmet.
Arrangementet ble gjennomført i tidsrommet
kl. 11 – 15. Både hansker og antibac var på plass ved
inngangen. Lister for registrering av navn og telefonnummer likeså. Her ble myndighetenes krav fulgt til
punkt og prikke.
Menyen for dagen hadde følgende tilbudt:
 Utstilling av diverse frimerker, kort og brev
 Mulighet for stempling av frimerker/brev – Frimerkets Dag Oslo/Frimerkets Dag
Majorstuen
 Auksjon
 Lotteri - alle som kom fikk et gratis lodd
 Salgs bord
 Salg av Forbundets lodd og Filatelistisk Årbok
 Salg av PF`er; både de fra Forbundet og egne produserte.
Ved åpningen var de første på plass. Da trekning i lotteriet fant sted kl 15, kun vi lese at 34
stk. hadde vært innom i løpet av dagen. 7 vinnere ble trukket og gevinstene er avlevert.
De 4 utstillingsrammene viste et utvalg av samlinger fra områder som; poststempler fra
Oslo, kort fra Majorstuen området, frimerker fra Mauritius, samt seilskuter på frimerker,
kort og stempler.
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Referat fra OFK møte 12. oktober 2020.
Tore Berg ønsket 13 medlemmer velkommen til klubbmøte og nytt foredrag. Møtet var
nr. 2522 i rekkefølgen. I god tradisjon tok han turen gjennom nye mottatte tidsskrifter og
post. Et nytt medlem ble opptatt. Salg av lodd og Filatelistisk Årbok ble det også.
Kveldens tema var «Litt om bypost, merkater og annet som kan samles.» ved Tore Berg.

Vi starter med et postkort fra området til
klubbens lokale. Lett å kjenne igjen – det er
neste slik at man peke på lokalets inngangsdør! Dog litt forskjellige fra dagens
bilde. Kortet er stemplet og datert 1904.
Neste område ut er
merkater. Disse finnes
i store mengder, noen
med inntekt for en
sake, noen uten. De
første vi kjenner er vel
julemerkene fra sekelskiftet. Var tillatt brukt
på brev innenlands.
Så noe som muligens
ikke alle har sett, nemlig barnefrimerker.
Her et lite eksempel.

Frimerket er helt likt det originale, men i
mindre format. Skal riktignok tilhørt i et spill
for barn. I det samme spill kunne man også
finne kopier av ekte brevkort, men
forminsket.
Stempelmerker –
tegnet på betalt
fiscal avgift. Dette er
noe vi alle har sett,
men som stort sett
har forvunnet. Før i
tiden så man de på
dokumenter, kort
for betalt radioavgift
og blant annet på
tobakk og snus.
Et annet emne er postale etiketter. Et område som har overlevd frem til våre dager.
Her et par eksemplarer av eldre årgang.
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Det må bemerkes at noen bokstaver har
forsvunnet i skanningen – røde bokstaver.

.Så over til noe
mer lokalt, som
Ekeberg-banen.
Merker som viser
at det er betalt
for transport av
gods. Dette var
noe rent privat,
og har ikke noe
med Posten å
gjøre – men bør
Posten hadde monopol på utbæring av post, vel ikke være noe
men i flere byer prøvde man seg på privat
til hindre for å
virksomhet. Det var flere byer som opplevde samle.
dette, og det ble produsert merker med
byens navn. Christiania var først ute, men
flere kom til. Markedet var vel for de fleste
byer for lite, så det gikk ikke mange årene
før de private aktørene ga opp.
Så til et område som i sin tid skapte store
overskrifter på grunn av forfalskninger –
Bypost merker.

Noe annet som også er sjeldent er NMS sine
misjonsmerker brukt av misjonærer på
Madagaskar. Madagaskar er verdens 4
største øy med ca 25 millioner innbyggere.
Øya ligger øst av Afrika og har vanskelige
forhold. Disse merkene ble brukt noe få år,
så både merkene og brev med merker er
meget sjeldne.
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Et passende
sted å sette inn
en annonse for
OFKs store og
fantastisk gode
bibliotek.

Som alle kjenner til har
Norge noen biland.
Kongeriket Norge
omfatter, i tillegg til
fastlandet, Jan Mayen
og Svalbard. Bilandene
er: Bouvetøya, Peter I
øy og Dronning Maud
land. Av disse finnes det merker som har et
overtrykk Bouvetøya. Et privat initiativ, men
vi ser de på auksjon ved jevne mellomrom.
Noe annet som kan fatte enkeltes interesse
er det som befinner seg på brevet bakside.
Det som er mest vanlig er lakksegl og
postoblater.

La oss avslutte med noe som ligger
nærmere, nemlig gjennomhullinger/
perfins eller T-stempel. Dette er det faktisk
noen som samler. Hullingene som skulle
hindre at noen forsynte seg av frimerkekassen til private bruk. T-stemplet som
fortale at postsendingen var underfrankert
og at det tilkom straffeporto.
Når det gjelder «Porto å betale», kan det
anbefales en artikkel i første bind av Det
lille bibliotek.

Så kan man diskutere om gjennomhulling
skal se fra forsiden eller baksiden.

At det finnes mange med store ambisjoner,
er noe vi alle vet. Hva med å lage sine egne
frimerker og pengesedler! Her et eksempel til
etterfølgelse!
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En stor takk til Tore Berg for at han igjen
stiller opp, og forteller om noe interessant
som man kan samle på. Det er vel ikke tvil
om at man kan samle på mye rart
Svein H Andersen/Referent

Samleverdig ?
Formann Tore var inne på mye «rart» som
vi finner på å samle på. Det fremgår av
referatet fra møte 2522. Det ligger jo i
genene hos mange av oss å samle nesten
«hva som helst». Som redaktør vil jeg
gjerne at medlemmer skriver om et eller
flere av sine objekter; viser oss andre hva
som gjemmer seg i skuffer og skap eller
bare «bak i boka». Føler du deg ikke
skrivefør nok, så kanskje et bilde kan være
nok.
Jeg legger gjerne ut med et «Frimærke».
Et jeg burde ha visst mere om. All viten
kan jeg finne i OFKs bibliotek. Et sted jeg
skjemmes over at jeg ikke har tilbrakt
mere tid i. Men, bildet er viktigst og
«frimærket» er jo morsomt. Synes jeg.

Juniorer
i frimerkeverdenen
De fleste av oss startet karrieren i en
juniorklubb. De første av disse må ha
vært tidlig ute, også mens byen het
Kristiania. I forbindelse med opprydding i biblioteket dukket det opp
en årgang av Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift (1907) og på forsiden
finnes dette stemplet

Samleverdig ?

Et privat brev med
Tjenestemerke, helt
korrekt satt i porto.
For meg er det fine
at pen konvolutt er
kjøpt i København
hos en legendarisk
bokhandler og
forlegger.
PE

Trykkflaten er 42x53mm på dette som vel
egentlig er en inngangsbillett / loddseddel
kjøpt og betalt? Dette er jo fra en tid langt
før særfrimerkene tid. Skal vi sammenligne det med at 34 personer ble med på
besøkslotteriet på frimerkets dag?
Per Erik
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39-blokken av Norge nr 1 – hvem fant denne?
I INFO nr. 2/2020 ble omtalt den sensasjonelle 39- blokken av Norge nr. 1, som
for første gang ble vist på klubbens utstilling i 1930. Historien som følger med
var at blokken ble funnet av en jernbanemann. Hvem vedkommende var er
ukjent og med all sannsynlighet forblir det også slik. Sporene etter finneren er
skjult, og det kan ha sine årsaker. Oslo Filatelistklubb var utstillingens arrangør i
1930, eventuelle opplysninger om eier har ikke vært mulig å finne i klubbens
arkiver. Ifm utstillingen var det fotoforbud. Opplatingen av vårt første frimerke
var i ferd med å bli fullført. J. Jellestad (Bergen) var en av de som sto i front med
det arbeidet, og han reiste over fjellet for å besiktige blokken. Den foreliggende
rekonstruksjon viste seg å stemme med posisjoner i 39-blokken.
Hvem som fant blokken er som nevnt ikke kjent, utover at det var en jernbanemann. Derimot har vi kilder som forteller at blokken ble overlatt Hr Sparling for
salg. Prisen som visstnok ble nevnt for noen ble da også ansett som urimelig
høy. Det var naturligvis et begrenset antall personer som kunne tenkes å betale
slik sum. De er ikke urimelig å tenke seg at det ble sondert omkring hvem som
kunne være interessert, noen form for allmenn kunngjøring er ikke kjent. I
Norge var det muligens kun en person som kunne tenkes å finansiere et slikt
kjøp, og han holdt til i Bergen. Blokken ble sannsynligvis solgt til en av datidens
storsamlere - Baron A. de Rotschield – via hans agent Otto Friedl i Wien. Prisen
er antydet til kr 5.000. Blokken ble senere solgt på den store auksjonen i New
York i 1942, etter Rothschields død. Tilslaget var USD 950. Eventuelle norske
interessenter var naturligvis forhindret pga krig og de rådende valutaforhold.
Hvem var Hr Sparling? Hans fulle navn var Carlo Sparling, med tittel som
varierte fra disponent til bokhandler. I 1930 var han bosatt i Trondheim og
medlem av Nordenfjeldske Filatelistforening (innmeldt 1927). Imidlertid var han
alt fra 1914 medlem i Kristiania Filatelistklubb, og ble i 1941 utnevnt til Ridder
av det gylne posthorn. Han var ansatt/bestyrte bokhandlere bl.a.i Trondheim,
Elverum og Oslo. Yrkeskarrieren ble avsluttet i Oslo, hos N.W. Damm & Søns
Antikvariat.
Sparling kunne sikkert bidratt med opplysninger om eier etc. Det er naturligvis
for sent, Sparling var født i 1887 og forlengst død.
Tore
Kilder
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift 1946 (artikkel av Abr. Odfjell)
og opplysninger fra Ragnvald C. Knudsen og Tore Gjelsvik.
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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

