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Utstillingen: Quality Hotel Panorama Tiller
Arrangør: Nordenfjeldske Filatelistforening
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Bildet på forsiden av katalogen
Postkort fra Knut Aune Kunstforlag – F-486-0.
Motiv fra Trondheim torg med Olav Trygvasson-statuen som er 100 år i år og i
bakgrunnen Hotell Phoenix der Nordenfjeldske Filatelistforening ble stiftet for
100 år siden i et møte den 21. november 1921.
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HILSEN FRA NORDENFJELDSKE FILATELISTFORENING
På vegne av Nordenfjeldske Filatelistforening
ønsker jeg alle frimerke- og postkortsamlere
velkommen til den regionale utstillingen i
Trondheim. Spesielt er det på flere måter. For det
første at vår forening har 100 års jubileum i år.
Datoen er 21. november, men da det er en mindre
gunstig tid for en slik utstilling, har vi valgt å
gjennomføre tidligere. Det andre spesielle er den
situasjon både landet vårt og verden for øvrig har
følt på i nærmere 1,5 år. Opprinnelig plan for
utstillingen var i juni, men allerede i april innså vi at
det neppe lot seg gjøre. Så plan B med utstilling første helgen i september ble mye
mer sannsynlig. Forhåpentligvis er de fleste vaksinert til da, slik at tilreisende
kommer i stort antall. Gjennom pandemien har mange klubber avlyst møtene sine,
da er det godt å møtes igjen.
Denne gangen har vi valgt å legge utstillingen til Quality Panorama hotel på Tiller i
Trondheim. Vi er samtidig teknisk arrangør for Norsk Filatelistforbunds landsmøte,
og vi har lagt vekt på at alle arrangementer skjer under samme tak. Hyggelig er det
også at flere underforeninger har valgt å avholde egne møter under disse dagene.
Utstillingen har 125 rammer i mange klasser, med meget variert innhold. Fra erfarne
utstillere til de som stiller ut for første gang, og det er nye samlinger fra både
erfarne og nye utstillere. Det gjør det også spennende både for publikum, men også
for juryen som skal bedømme og vurdere den enkelte samling. En utstilling er viktig
for både å vise frem at en av de største hobbyer fortsatt er oppegående, og
forhåpentligvis kan bringe inspirasjon til at nye og gamle samlere tar opp egen
aktivitet. Covid situasjonen har medført at tidligere samlere på nytt har funnet frem
egne samlinger og viderefører dem.
Et annet sted i katalogen viser vi de spesialstempler vi benytter under utstillingen.
Det er lagt vekt på å finne motiver med jubileer. Posten har jo tidligere i år markert
100 år for Dovrebanen med utgivelse av to frimerker. Vi har blant annet stempel
med statuen av Olav Tryggvason, som ble avduket 18. september 1921, og trikken i
Trondheim er 120 år i år. Nordenfjeldske filatelistforening ble stiftet på hotel
Phoenix, og i anledning 100 årsdagen, 21. november, har vi eget stempel denne
dagen, med nettopp bilde av hotellet. Dere finner igjen motiv av hotellet på PF som
er laget til utstillingen.
Vi håper alle får noen trivelige og minnerike dager i Trondheim.
Per Christian
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HILSEN FRA NORSK FILATELISTFORBUND
Norsk Filatelistforbund er helt avhengig av å ha
aktive klubber for at filatelien i landet vårt skal
videreutvikles, at vår hobby skal synes utad, at
ivrige medlemmer tar i et tak for at møter kan
avholdes, utstillinger arrangeres. Nordenfjeldske
Filatelistforening er et lysende eksempel i så måte.
Gang på gang har klubben tatt initiativ til
utstillinger; første gang skjedde det i Dagspostens
Reklamehall i 1931. Men egentlig startet det året
før, da klubben holdt sitt møte nr. 111. Møtet var
arrangert med ”adgang for damer”, og det var arrangert en liten utstilling
Damer på frimerker med forklarende tekst, som det heter.
Det er altså 91 år siden, og siden den gang har klubben jevnlig åpnet
dørene for utstillinger som ganske sikkert har bidratt til det levende
frimerke- og filatelistmiljøet vi ser både i byen og i hele fylket. At dørene
nå igjen åpnes for å vise mangfoldet av det som samles i filatelien,
samtidig som klubben har påtatt seg ansvaret med å stå som vertskap for
årets landsmøte i forbundet, er en gledelig fortsettelse av disse gode
tradisjonene.
Jeg gleder meg til å vandre blant rammene for å se på alt det kreative
filatelister skaper i sin hobby. Og om det kanskje ikke er Damer på
frimerker som er hovedattraksjonen denne gang, er jeg sikker på at
mangfoldet vi får oppleve vil glede samlere på alle nivåer. For mange har i
løpet av coronaens tid funnet frem den gamle barnesamling sin igjen og
fått ny interesse for frimerker, og forhåpentlig vil flere av dem finne veien
til Nordenfjeldske, slik at klubben kam blomstre også i tiårene som
kommer.
Gratulerer med nok en utstilling!
Frank Gilberg,
President, Norsk Filatelistforbund
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HILSEN FRA TRONDHEIMS ORDFØRER
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UTSTILLING OG LANDSMØTE 3 – 5 SEPTEMBER 2021
TIDSSKJEMA
FREDAG 3. SEPTEMBER







11.00 Åpning av utstillingen ved Trond Åm
11.00 – 18.00 Registrering til representantskapsmøte – Info
Nordenfjeldske
17.00 – 18.00 Norsk jernbanepostforening – «Vestre Rosten»
19.30 Uformell aften – «restaurant Müller»
1100 – 1800 Salg av filatelistiske produkter

LØRDAG 4. SEPTEMBER












08.30 – 09.00 Registrering til representantskapsmøte – utenfor
«Panorama»
09.00 – 12.30 Representantskapsmøte – «Panorama 1 og 2»
12.30 – 13.30 Lunch - «restaurant Müller»
13.30 – 15.00 Representantskapsmøte fortsetter om nødvendig
15.00 – 16.00 Skipsposthistorisk forening – «Vestre Rosten»
16.00 Bekjentgjøring av noen resultater fra utstillingenmingleområdet
19.00 – 19.30 Aperitif
19.30 Festmiddag med premieutdeling – «Panorama 1 og 2»
10.00 – 16.00 Salg av filatelistiske produkter

SØNDAG 5. SEPTEMBER






10.30 – 11.30 Norsk posthistorisk selskap – «Vestre Rosten»
11.00 – 13.00 Utstillere kan samtale med jury
12.00 – 13.00 Landsforeningen for Motivsamlere – «Vestre
Rosten»
11.00 – 15.00 Salg av filatelistiske produkter
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UTSTILLINGENS ÅPNINGSTIDER
Fredag 3. september 11.00 – 18.00 Åpning ved Trond Aam i
mingleområdet
Lørdag 4. september 10.00 – 16.00
Søndag 5. september 11.00 – 15.00
Jury og utstillingskomite disponerer «Østre Rosten»
Utstillingssal er «Vassfjellet»
Handlere «Sjetne» og mingleområde

COVID – VED UTSTILLINGEN/LANDSMØTET
Utstillingen og landsmøtet defineres som et offentlig arrangement. Hvilke
regler som gjelder nasjonalt og lokalt ved gjennomføringen kan være
endret fra det som det her opplyses om. Vi regner med at de fleste er
ferdigvaksinerte og har koronasertifikat, men noen kan kun ha fått første
dose vaksine. Dette er skrevet 27. august, og dette er en sammenfatning
av nasjonale regler (fastsatt 13. august) og lokale regler (fastsatt 26.
august, gjeldende til 7. september).
Avstand på 1 m skal opprettholdes. Dette vil gjelde for både utstillingssal
med tilstøtende områder, all møtevirksomhet og
bespisninger/arrangementer. Kan ikke 1 m holdes skal munnbind
benyttes, utenom korte passeringer. Både hotellet og andre vil ha satt
frem antibac for håndhygienen. Alle må bruke sprit når det er nødvendig,
spesielt når man berører materiell andre også berører. Ut fra antall
påmeldte, samt hva vi kan forvente av publikum, vil vi være innenfor
begrensningen på antall under hele helgen. Navneliste for alle som er
påmeldt har vi. Så må hotellet registrere andre ut fra servering og
skjenkesteder. Oppsettet av rammer kan betraktes som et
smitteverntiltak, da det fungerer som skillevegg.
Under offentlig kommunikasjon, herunder taxi, er det påbudt med
munnbind i Trondheim.
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Kart over utstillingsområdet
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DE UTSTILTE EKSPONATER
INVITERTE SAMLINGER / UTENFOR KONKURRANSE
1-6

Nordenfjeldske Filatelistforening
Nordenfjeldske Filatelistforenings klubbsamling.
Norgesamlingen (klubbsamlingen) er nesten like gammel som
foreningen selv. Den ble påbegynt etter vedtak på foreningsmøte 4.
juli 1923.
Mål og innhold har forandret seg gjennom årene. Samlingen ble stilt ut
første gang på den nasjonale utstillingen NORFILEX 71. Formålet med
denne samling er å illustrere utviklingen i postale forhold i det område
som tilsvarer den nåværende Trondheim kommune. Fordi samlingen
eies av foreningen og utvikles i fellesskap av foreningens medlemmer, vil
den være bestandig referanse til norske frimerker generelt og til
Trondheimsområdets post-historie spesielt.

7-14

Sørum, Per Åge
Nordenfjeldske Filatelistforening
Margin Imprints on Norwegian Stamp Sheets Printed by Chr. H.
Knudsen
The exhibit shows margin imprints from sheets of both Definitive stamps
(the Posthorn and one of the King Haakon VII issues), and from the
issues of Postage Due stamps and Official stamps, all produced by
letterpress printing from Chr. H. Knudsen's print shop during the years
1896-1937.
Frame 1 discusses the various imprint designs and layouts applied
throughout the period.
Frames 2-8 present in general one stamp issue on each exhibition sheet,
targeting primarily the top and bottom imprints from the first and last
printing of the said stamp to be displayed. With stamps produced by one
printing only, all four cornes of the sheet are shown.
In addition, some special features of selected issues are displayed and
properly highlighted.
Selected parts (5 frames) of the present exhibit have been accepted for
display at the Specialised Championship World Stamp Exhibition
LONDON 2020, now postponed until February 2022 and renamed
LONDON 2022 due to the pandemic.
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TRADISJONELL FILATELI
15-20

Sørum, Per Åge
Nordenfjeldske Filatelistforening
Studier av margtrykk på tjenestemerker fra Chr. H. Knudsens
trykkeri
Eksponatet viser alle margtrykk som er foretatt på ark med
tjenestemerker i boktrykk fra Chr. H. Knudsens trykkeri, i alt 45
forskjellige margtrykk benyttet i totalt 66 trykninger i tidsperioden 19251937. Det er benyttet tre typer margtrykk (type 5-7), og de fleste
margtrykkene kommer dessuten i minst to utførelser (forskjeller i
utforming og/eller plassering på arket), på papir med forskjellige
vannmerkestillinger, og med fargenyanser i trykket.
Eksponatet inneholder noen svært sjeldne objekter; både margtrykk
(først registrerte og eneste kjente, samt margtrykk med fragmenter av et
naboliggende margtrykk i samme marg), vannmerkestillinger (hittil ukjent,
samt første registrerte), og fargenyanser (T6b, prøysisk blå). Dessuten et
førstedagsbrev frankert med tjenestemerker med margtrykk.

21-24

Lundblad, Yngve
Troms Filatelistklubb
Kongeriket Jugoslavia
Frimerker utgitt under det forente kongeriket Jugoslavia. Landet
eksisterte i perioden 1918-1941.

25-27

Moseid, Torgeir
Kristiansand Filatelistklubb
NK 35 - klisjekjennetegn, opplating og forsendelser
Det vises hvordan man ved hjelp av perforering, målekoordinater samt
klisjekjennetegn kan sortere merkene i rader samt innbyrdes i radene til
en komplett opplating.

28

Hanssen, Kjell A.
Troms Filatelistklubb
Farge =G klisje feil på NK 1
Funn av fargeflekker/klumper - misfarge og andre avvik fra de kjente
kjennetegn på NK 1. Dette er farge og klisje feil som kommer utenom de
vanlige feil/kjennetegn som er registrert.
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Hanssen, Kjell A.
Troms Filatelistklubb
The bird-life (II) issue
Postverk Røroya issued a set of stamps on 13th April 1978, showing
birds native to the islands. The stamps, showing Gannets, Puffins and
Guillemots. The purpose of this display is to show these varieties and
printing flows.

30-32

Klemetsen, Jon
Bergen Filatelistklubb
Norge i mine første 60 år
Samlingen viser objekter fra de første 60 åra etter 1946, altså fram til
2006. Flere, ikke alle, av objektene har tilknytning til meg som person.
Det viste illustrerer på mange måter hvordan landet vårt har utviklet seg
fra «nøktern optimisme» i etterkrigstida til det som kanskje kan kalles
«overflødighetshornet» i de siste tiårene. Eksponatet har ikke strore
filatelistiske ambisjoner, mer som et eksempel på å ha det moro med det
man har.

33-35

Klemetsen, Jon
Bergen Filatelistklubb
Italia; republikkens etablering og første år
Hovedmålet med eksponatet er å vise edrueligheten i republikkens
frimerkeutgaver de første årene; Emnevalg, motiver, utforming og
omfang. Innledningsvis vises og illustreres ilDuces senere utgaver med
republikkens første. Etableringen av republikken vises med eksempler
fra de midlertidige «regimene». Deretter en «kronologi» fra republikkens
første år. Noe av det viste er svært sjeldent.

36-40

Gilberg, Frank
St. Helena
Fra 1856 til ca 1950.

Fredrikstad Filatelistklubb

POSTHISTORIE
41

Kjekshus, Ole Christian
Hønefoss Filatelistklubb
Året rundt med Posten Norge 2018
Alle frimerker som settes på brev skal stemples. Hovedgrunnen for
stemplingen er annullering av frimerkene slik at disse ikke kan brukes på
nytt. En annen grunn er å kunne dokumentere når et brev er sendt.
Datoen er fortsatt viktig i mange sammenhenger. Men kan vi stole på
datostemplet? Denne samlingen viser ulike datostempler fra året 2018.
14

De aller fleste av disse stempelavtrykkene er ikke i den vanlige
kalenderen. Det er først og fremst frimerker som er stemplet med Posten
Norge sitt gummistempel med dato som vises. Objektene er vanskelig
tilgjengelig og er ikke lette å skaffe. Det understrekes at dette ikke er
filatelistisk "laget" materiale. Mange av disse uvanlige datostemplene er
også avbildet på bloggen med web-adressen
http://stamps2u.blogspot.no/.
42

Trondsen, Eigil
Porsgrunn Frimerkeklubb
Postforbindelsen mellom Norge og Hvalstasjoene på Syd-Georgia
1946-1960
Eksponatet viser hvordan posten var sendt til hvalstasjoenen på SydGeorgia.

43-46

Hakkebo, Walther
Sandnes Filatelistklubb
Posten i Frøya kommune - frem til tidlig - 70 tallet
Tar for meg alle poststedene i kommunen som har vært og avtrykk av de
forskjellige stemplene som er benyttet til tidlig - 70 tallet.

47-50

Vikan, Geir
Nordenfjeldske Filatelistforening
Skipspost i Trøndelag
Eksponatet viser utviklingen av skipspost i Trøndelag fra DS Prinds
Gustav åpnet ruten til Nord-Norge i 1838 til postombringing med skip tok
slutt på 1970-tallet.

51

Karlsen, Øyvind Rojahn
Drammen Filatelist-Klub
Postoblater til forsegling av verdisendinger
I tiden før og under 2. verdenskrig utviklet det seg en mangel på lakk,
noe som førte til at Poststyret i 1941 som et midlertidig tiltak innførte
mulighet for en alternativ foresglingsmetode for verdisendinger. I dette
eksponatet vises de forskjellige typene postoblaater, samt ulike metoder
oblatforsegling.
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52-56

Olsen, Hans Ludvig
Namsos Frimerkeklubb
Posten i Indre Namdalen
Eksponatet ønsker å vise et utdrag av posthistorien for indre Namdalen i
tidsrommet 1850-1960. Samlingen starter i 1850 da postrutene ble
endret slik at hovedposten mellom Trondhjem og Nordlands postkontor
gikk via Namsos og bipostruten Namsos-Overhalvden-Grong ble
opprettet.

57-61

Olsen, Karl-Erik L.
Troms Filatelistklubb
Nedlagte Poststeder i Tromsø
Hensikten med eksponateet er å vise utdrag av posthistorien for
nedlagte poststeder som har vært underlagt Tromsø Postkontor.

62

Gundersen, Torstein
Arendal Filatelistklubb
Post stemplet i Arendal fra 1850 til 1900
Eksponatet viser poststempler i Arendal fra 1850 til 1900. Hvert stempel
er illustrert med bruksperiode, frimerker og brev sendt fra Arendal til innog utland gjennom 50 år.

63-66

Gundersen, Torstein
Arendal Filatelistklubb
Aust-Agder stempler på lange tjenestemerker (T9-T28)
Eksponatet viser mer enn 120 forskjellige Aust-Agder stempler på lange
tjenestemerker (T9-T28). Hvert stempel er illustrert med bruksperiode og
Grad. Stemplene er illustrert på enkeltmerker, par, fireblokker, klipp og
40 brev/Militære Tjenestebrevkort.

67-71

Kvinnesland, Odd Arve
Farsund Filatelist Forening
Bergen-Newcastle Postekspedisjon 1890 til 1939
Eksponatet viser alle stemplene i bruk ved postekspedisjonen på ruten
Bergen-Newcastle-Bergen, og den store betydningen som
postekspedisjonen hadde for posttransporten til og fra kontinentet i
perioden. Dette blir gjort gjennom å vise bruken av stemplene på ulike
forsendelser til ulike desitinasjoner og til Norge.
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72-75

Lunde, Geir
Karmøy Frimerkeklubb
Grini fangeleir 1940-1945
Eksponatet viser tyskernes bruk av Grini. Først som fangeleir for
internerte norske soldater i 1940. Deretter som orninær fangeleir 194145. På tampen vises også noen brev fra endel av uteleirene som var
underlagt Grini.

LUFTPOST
76

Braadland, Einar Brede
Mandal Filatelistklubb
Luftpost, Norge til Tyskland
Luftpost Norge til Tyskland, fra begynnelsen i 1927 til og med WW2
(1945). Dette eksponatet viser ulike luftpostforsendelser, fokuset er
forskjellige forsendelser og destinasjoner/lufthavner i Tyskland
dokumentert på frankerte kort og brevsendinger.

77-84

Pedersen, Petter E
Kristiansand Filatelistklubb
Norge - Portokontrollstepler for luftpost
Eksponatet viser innføringen og bruken av portokontrollstemplene som
ble innført ved et rudskriv fra Poststyret den 23. november 1953 til
postmestrene om kontroll av portoen på luftpostsendinger. Det henvises
til min artikkel i "Det lille bibliotek" bind 5 utgitt av Norsk Filatelistforbund i
2021.

HELPOST
85

Knudsen, Per Erik
Oslo Filatelistklubb
Slesvig. Helskaer brukt under "Plebiscit-perioden" 1920 med
hovedvekt på oppfrankering
Eksponatet viser primært bruken av de 5 helsakene som den
internasjonale kommisjonen utga våren 1920, men også eksempler på
andre helsaker brukt i avstemningsområdet.

MOTIV
86

Nordseth, Hugo
Steinkjer Frimerkeklubb
Skip i vikingtid
Vikingskipet var på 700-tallet en oppfinnelse som i flere hundre år gjorde
skandinavene til havets herrer. Dette gjorde det mulig å etablere og
utvikle bosetninger på de britiske øyer, langs Irskesjøen, øyene i Nordatlanteren og andre steder i Europa. Eksponatet beskriver skipstyper,
17

skipsfunn og karaktertrekk ved skip som ble brukt i vikingtiden. Videre
presenteres slag i vikingtida med postale markeringer og vikingens
bosetninger og reiseruter.
87-94

Solaas, Bjørn Gunnar
Kristiansand Filatelistklubb
Et kongerike blir til og ender som provins, Norges historie frem til
reformasjonen 1536
Et kortfattet versjon av Norges historie frem til reformasjonen og
begynnelsen av den nye tid.

95-98

Aune, Geir
Nordenfjeldske Filatelistforening
Sjøfartens utvikling og sjøverts oppdagelser
Samlingen skal vise utviklingen av skip, navigasjon og sjøverts
oppdagelser og hvordan disse oppdagelsene påvirket handelen.
Tidsspennet er fra de førse kanoer og opp til de siste seilskipene i første
halvdel av nittenhundretallet.

99

Wallén, Per-Christian
Drammen Filatelist-Klub
The Rise and Fall of the Red Army 1918-1991
The goal of this exhibit is to tell the history of the Red Army in its
existence from the creation in 1918 to the end of the USSR in 1991.

STEMPEL- OG AVGIFTSMERKER
100

Lund, Eivind
Grimstad Filatelistklubb
"Ferrocarril de Puerto Bolivar" 01.01.1920-01.01.1925
Ecuador utgav 2 stempelmerker hhv. 01.01.1920 og høsten 1921 til bruk
på alle fiscale dokumenter. Inntektene skulle finnansiere nye
jernbanevogner på den 26 km strekningen Purerto Bolivar – Pasaje.

101-107 Aabø, Hans Kristian
Vest-Telemark Frimerke- og Myntklubb
Gebyr og avgiftsmerker gjennom 300 år
Presenteres kronologisk etter bruksperiode.
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ÅPEN KLASSE
108-113 Lundblad, Yngve
Troms Filatelistklubb
Det norske USA
Spor etter norske bosetler i USA, forholdet mellom USA og Norge, samt
norskamerikaneren.
POSTKORT
114

Hakkebo, Walther
Sandnes Filatelistklubb
Titran. Mitt hjemsted - fram til 1960 tallet
Viser og forteller om Titran.

115

Braseth, Tor Odd
Namsos Frimerkeklubb
Hell-Sundebanen
I 1906 utga fotograf Aune i Trondheim 52 prospektkort fra den nyåpnede
jernbanestrekningen Hell-Sunnan. Utgivelsen er nevnt i en artikkel i
Teknisk Ukeblad i 1906. viser 31 av kortene, som viser hoveddelene på
banen, 16 stasjoner, 6 broer, 2 tuneller, 2 skjæringer, samt 3 av
hvelvbroene

116-121 Elgesem, Ingvar
Drammen Filatelist-Klub
Fotograf og forlegger Carl Normanns tapte postkortarkiv
Eksponatet presenterer hovedlinjer i forlagets postkortproduksjon på
småformat før brannen i 1935. Forlaget var blant Norges største, og
eksponatet diskuterer forhold som kan bidra til å forklare forlagets
suksess.
I tillegg til å etablere en kronologi i produksjonshistorien, vil eksponatet
også presentere motivtyper og se på hvilke geografiske områder som er
representert. Eksponatet viser også bruksmåter der avsenders tekst og
merknader forteller om bakgrunnen for valg av postkort som medium.
122

Kvinnesland, Odd Arve
Farsund Filatelist Forening
På cruise til Norge 1908 til 1939 utgitt av "Royal Mail Steam Packet
Company"
Postkort utgitt av "Royal Mail Steam Packet Company" solgt på skipene
på cruise til Norge. Postkortene viser skipene, interiør og kort med
norske motiv utgitt spesielt til cruisene til Norge
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LITTERATUR
L1

Alsaker, Thoralf Rye og Vereide, Per Rune
Eid Frimerkeklubb
Poshistorie frå Sogn og Fjorande
Oversikt over stempel og historia til poststadene i Sogn og Fjordane.

L2

Karlsen, Øyvind Rojahn
Drammen Filatelist-Klub
Norske Postoblater og Postoblatstempler (2020)
Boka beskriver den nye metoden for forsegling av verdisendinger som
ble tatt i bruk under 2. verdenskrig, dvs. bruk av postoblater og
postoblatstempler. Størstedelen av boka er viet katalogisering av
postoblaatstemplene.

L3

Troms Filatelistklubb
TFK-nytt, 73. årgang, 2020
Medlemsblad for Troms Filatelistklubb, landets eldste sammenhengende
utgitte klubblad med oppstart i 1948.

SAMLERGLEDE – UTENFOR KONKURRANSE
123-125 Braseth, Tor Odd
Namsos Frimerkeklubb
Prospektkort og Logokonvolutter. Samfunnets utvikling på Indre
Innherred
Med denne samlingen ønsker jeg ved bruk av prospektkort og
logokonvolutter, å vise et utdrag av samfunnets utvikling ved
Beitstadfjorden, Snåsavatnet og på Inderøy, fra rundt 1850 til ca. 1950.
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Alfabetisk oversikt over utstillere
Alsaker, Thoralf Rye og Vereide, Per Rune
Aune, Geir
Braseth, Tor Odd
Braseth, Tor Odd
Braadland, Einar Brede
Elgesem, Ingvar
Gilberg, Frank
Gundersen, Torstein
Gundersen, Torstein
Hakkebo, Walther
Hakkebo, Walther
Hanssen, Kjell A.
Hanssen, Kjell A.
Karlsen, Øyvind Rojahn
Karlsen, Øyvind Rojahn
Kjekshus, Ole Christian
Klemetsen, Jon
Klemetsen, Jon
Knudsen, Per Erik
Kvinnesland, Odd Arve
Kvinnesland, Odd Arve
Lund, Eivind
Lundblad, Yngve
Lundblad, Yngve
Lunde, Geir
Moseid, Torgeir
Nordenfjeldske Filatelistforening
Nordseth, Hugo
Olsen, Hans Ludvig
Olsen, Karl-Erik L.
Pedersen, Petter E
Solaas, Bjørn Gunnar
Sørum, Per Åge
Sørum, Per Åge
Troms Filatelistklubb
Trondsen, Eigil
Vikan, Geir
Wallén, Per-Christian
Aabø, Hans Kristian
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L1
95-98
115
123-125
76
116-121
36-40
62
63-66
43-46
114
28
29
51
L2
41
30-32
33-35
85
67-71
122
100
21-24
108-113
72-75
25-27
1-6
86
52-56
57-61
77-84
87-94
7-14
15-20
L3
42
47-50
99
101-107
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JURY, MEDALJER OG ÆRESPRISER
Juryen disponerer følgende premier/medaljer i konkurranseklassen som
svarer til:
Vermeil (Forgylt sølvmedalje)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
Sølvnål
Bronsenål

JURY
Ivar Sundsbø – juryleder
Arne Rønning
Terje Heskestad

Samtlige utstillere vil bli tildelt utstillingens diplom.
I tillegg disponerer juryen ærespriser gitt av:
Norsk Filatelistforbund
Stavanger Filatelist-Klub
Nordenfjeldske Filatelistforening
Stjørdal Frimerkeklubb
Bergen Filatelist Klub
Tromsø Filatelistklubb
Fredrikstad filatelistforening
Steinkjer Frimerkeforening
Namsos Frimerkeklubb
Bodø Frimerkeforening
Oslo Filatelistklubb
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Oslo Filatelistklubbs ærespris.
Glassfigur - okse.
Norsk Filatelistforbunds ærespris.
Sølvkanne.

Steinkjer Frimerkeforening ærespris.
Tekanne i porselen. Kolleksjon KRUM.
Troms Filatelistklubbs ærespris.
Glassfigur – isbjørn med plakett.

Nordenfjeldske Filatelistforenings
ærespris. Trønderkeramikk.

Namsos Frimerkeklubbs ærespris.
Keramikk krukke. Namdalskunstner Liv
Aursand.
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Bergen Filatelist-Klubs ærespris.
Humoristisk bilde, av tegneren Audun
Hetland.

Stavanger Filatelist-Klubs ærespris.
Filatelisten», litografi av kunstneren
Kjell Pahr-Iversen.

Fredrikstad filatelistklubbs ærespris.
Akvarell.

Stjørdal Frimerkeklubbs ærespris.
Trearmet dekorativ smijerns lysestake.

Bodø Frimerkeforenings ærespris.
Bokserien Flyfoto Nordland 1-3 av
Magne Myrvold.
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NORDENFJELDSKE FILATELISTFORENING
STIFTET 21.11.1921 - MEDLEM AV NORSK
FILATELISTFORBUND
100 ÅR
Det hele startet 21. november 1921, da ni frimerkeinteresserte herrer var samlet
på Hotel Phoenix i Trondhjem for å stifte en frimerkeforening. Navnet ble
Nordenfjeldske firmerkeforening, som allerede året etter ble endret til
Nordenfjeldske Filatelistforening. Formålsparagrafen var å "fremme filatelistiske
interesser, forøkelse av medlemmenes samlinger og bekjempelse av falsifikater
og filatelistiske svindelprodukter". Det samme gjelder fremdeles – 100 år senere.

Allerede ved starten var det byttevirksomhet, kåserier og auksjoner som var
møteprogram. Men det sosiale var også viktig – da unnet man seg både middag
og dram – som visstnok skal ha strukket seg langt ut i de små timer. Det ble en
tradisjon med en bedre gåsemiddag på bursdagsmøtene, og da kledde man seg
gjerne i kjole og hvitt for å feire foreningens bursdag kun noen dager etter
Mortensmesse. Denne tradisjonen holdt man på i mange år, og ved 50-års
jubiléet i 1971 var det Gaas Philatelique som var hovedretten.
Man kom også tidlig i gang med sommermøter, og i 1933 ble den første
skotthyllkonkurransen arrangert. Dette har blitt en årlig tradisjon i
Trondheimsklubben, og den holder vi fortsatt på.
I 1923 ble foreningen tatt opp som medlem i Nordisk Filatelistforbund og i 1927
ble Trondhjems Yngre Filatelistklubb stiftet.
I 1931 ble Norsk Filatelistforbund stiftet, og NFF var aktiv i dannelsen av det
norske forbundet. John Brækstad som var NFF sin representant på landsmøtet i
Stavanger, ble valgt inn som medlem av forbundsstyret, og satt som styremedlem
i mange år.
I 1954 gikk NFF ut av forbundet, hvor dissensen gikk blant annet på kontingent til
forbundets tidsskrift, samt ordning med hoved- og støttemedlemmer. Heldigvis
tok foreningen til fornuften og meldte seg inn i forbundet i 1969. Det var på
samme tid at Tore Gjelsvik ble valgt inn i forbundsstyret, og han satt som
president fra 1973 til 1981. I 1997 ble Trygve Karlsen valgt inn i forbundsstyret,
først 2 år som visepresident, deretter 4 år som president.
Da foreningen feiret sitt 10 års jubileum, ble den første frimerkeutstillingen i
Trondheim arrangert. Propagandautstillingen – hvor både medlemmer av NFF og
juniorforeningen deltok – ble en suksess. Dette var starten på en lang tradisjon
med utstillinger – både regionale, nasjonale og nordiske utstillinger i Trondheim.
Frimerkesamling er ganske mannsdominert, og det var først i 1949 at NFF fikk sitt
første kvinnelige medlem. Det ble gjort noen forsøk allerede i 30-årene på å
rekruttere kvinner til hobbyen. Det ble arrangert en liten utstilling med tema
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"kvinner på frimerker", men det ble ingen suksess. Kanskje var det foredraget
"Har kvinners emansipasjon skadelig innflytelse på samfunnet?" som skremte
kvinnene vekk fra flere enn det ene møtet. Men altså i 1949 ble Esther Brattvik
tatt opp som medlem. Det var nok både murring og åpen motstand da denne
kjønnsbarrieren ble brutt. Men holdningen snudde snart. NFF fikk flere kvinner
som medlem, og noen av disse har også vært foreningens leder (Elin A.
Amundsen, formann 1994–99, Brit Gullvåg, leder 2008-15.)
Foreningen har et eget medlemsblad – NFF-Varianten – som nå er inne i sin 45.
årgang (redaktør Trygve Karlsen 1979 – til nå). Men allerede i 1928 var det forsøk
med to aviser som utkom på møtene. Det kom 8 nummer av hver avis, før de
sovnet stille inn. Under krigen kom det et par nummer av NFF-Avisen, som ble
håndskrevet direkte i en protokoll. Så ble det ikke noe blad før i 1977, da NFFPosten så dagens lys. I 1978 skiftet bladet navn til det vi har i dag.
NFF har i mange år hatt god kontakt med naboklubbene våre. Samarbeidet med
Östersund Filateli- och Vykortförening må nevnes spesielt. Siden 1979 har det
vært arrangert et årlig treff – som oftest på våren.
I år feirer altså Nordenfjeldske Filatelistforening 100 års jubileum. Det jobbes
med en egen jubileumsbok som skal utkomme til 100-årsmarkeringen av
foreningen den 21. november 2021.
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KUNNE DU TENKE DEG Å VÆRE MEDLEM AV KLUBBEN VÅR?
Nordenfjeldske Filatelistforening (NFF) er foreningen for deg som samler
frimerker og/eller postkort, eller brev og andre postale objekter. Vi er omkring
200 medlemmer, de fleste fra Trondheimsområdet. Vi har medlemsmøter
annenhver torsdag fra slutten av august til juni med variert program: Kåserier om
frimerkesamling og frimerkemotiver, bytting og salg av frimerker, brev og
postkort, og auksjoner. På møtene er det også tid til sosialt samvær og en kopp
kaffe. Foreningens bursdag 21. november feires med bløtkake på møtet nærmest
denne dagen. I desember nyter vi en juletallerken sammen, og i begynnelsen av
juni avrundes sesongen med klubbmesterskap i skotthyll og en enkel middag.
Vi har lynauksjoner på de fleste av medlemsmøtene og en storauksjon hvert
semester. Auksjonslistene før storauksjonene publiseres i medlemsbladet NFFVarianten og på hjemmesiden vår. De fleste objektene er skannet og kan
studeres sammen med auksjonslistene. Byttevirksomheten drives av to
oppnevnte bytteledere. Utvalg av frimerker mottas og sirkuleres blant
medlemmene som dermed kan plukke ut og kjøpe frimerker på en organisert
måte.
NFF-Varianten er vårt eget medlemsblad. Det kommer ut fire ganger i året og
bringer foreningsstoff, som møteprogrammer og auksjonslister, artikler om
frimerker og postkort, frimerker og lokal posthistorie med interessant
informasjon om postgangen i Midt-Norge fra gammelt av og opp til vår tid. Til
dette siste har klubben utviklet en databasert katalog over alle poststempler som
har vært i bruk i Trøndelagsfylkene. Poststempelkatalogen er åpent tilgjengelig på
vår hjemmeside. Biblioteket vårt har et rikholdig utvalg av frimerketidsskrifter fra
inn- og utland, frimerkehåndbøker og kataloger til utlån blant medlemmene.
Som medlem av klubben blir du også medlem av Norsk Filatelistforbund som
også gir deg mange fordeler som filatelist. Blant annet vil du motta Norsk
Filatelistisk Tidsskrift som kommer ut åtte ganger i året.
Våre møtelokaler er i Teglgården i Fossegrenda. Møtene starter kl. 1900.

Du er hjertelig velkommen som gjest på våre møter!

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside: www.nordenfjeldskefilateli.com.
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HØSTENS PROGRAM 2021
Møtelokalet i Teglgården i Fossegrenda er åpent fra 18.30 til 22.30
Møte 1808 torsdag 9. september. Info fra styret, post og meldinger.
Hjemstedsgruppa har møte/Bytteaktivitet. Kåseri ved Brita Arnevik – Bilder av
gamle Trondhjemskort. Lynauksjon.
Møte 1809 torsdag 23. september. Info fra styret, post og meldinger.
Postkortgruppa har møte/Bytteaktivitet.
ÅRSMØTE – kl. 20.00. Møtedokumentene er i NFF-Varianten nr. 1-2021.
Trekninger på fremmøteprotokollen. Lynauksjon.
Møte 1810 torsdag 7. oktober. BYTTEMØTE med Spontanauksjon.
Rent byttemøte uten annen aktivitet enn bytting og spontanauksjon. Alle
medlemmer oppfordres til å ta med byttemateriale, rydde i egen samling og
medbringe inntil 10 objekter til spontanauksjon.
Info fra styret rett før spontanauksjon.
Møte 1811 torsdag 21. oktober. Info fra styret, post og meldinger.
Hjemstedsgruppa har møte/Bytteaktivitet. Medlemmers 3 minutter. Lynauksjon.
Møte 1812 torsdag 4. november. Info fra styret, post og meldinger.
Visning av objektene til høstens storauksjon.
Lørdag 6. november – Høstens storauksjon
Program kommer i NFF-Varianten nr 3-2021
Møte 1813 torsdag 18. november. BURSDAGSMØTE. Vi feirer oss selv med kake
og kaffe, og tar lodd. Info fra styret, post og meldinger.
Postkortgruppa har møte/Bytteaktivitet. Kåseri ved Brit Gullvåg – NFF 100 år.
Kort lynauksjon.
SØNDAG 21. november. Vi feirer 100 års jubileum.
Invitasjon kommer i NFF-Varianten nr. 3-2021
Møte 1814 torsdag 2. desember. Info fra styret, post og meldinger.
Hjemstedsgruppa har møte/Bytteaktivitet. Medlemmers 3 minutter. Lynauksjon.
Møte 1815 torsdag 16. desember 2021. JULEMØTE. Vi smaker på julematen,
trekning på fremmøteprotokollen og tar lodd.
Ta med materiale fra jul og nyttår. Info fra styret, post og meldinger. En kort
juleauksjon.
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Særkonvolutt med personlig frimerke og stempel kr 40,- Kun merke kr 30,-

Norsk Filatelistforbund 90 år
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Vær gjest i ditt eget selskap
73 84 88 00
www.haralds-selskapsmat.no

