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REFERAT MØTE NR. 2319 – MANDAG 14.04.08
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 14. april kl 19.30. 1 anmeldelse, ingen
opptagelser. Quizen gjennomført. Styret har konstituert seg. Bjørn Eirik Rasmussen etterfølger
Tore Berg som nestformann. Følgende komitéer har endringer i forhold til forrige år:
Valgkomité:
Erik Olafsen, Knut Arveng og Tom Woxen(ny)
Ordenskollegiet for ”Det Gyldne Posthorn” samt komité for bestyrelsen av ”Anderssen-Dethloffmedaljen”:
Bjørn Muggerud, Øyvind Refsnes, Bjørn Eirik Rasmussen(ny),
Arne Thune-Larsen, Erling Johannessen og Gunnar Melbøe(ny)
Kveldens foredragsholder var Enzo Finger, dagens sentrale frimerkekunstner i Norge, som skulle
fortelle oss om arbeidet med ”frimerkene sine”. Han hadde arbeidet med design for det offentlige –
eksempler: Fasadeutsmykninger, Flytoget . Jeg oppfattet det slik at første frimerkeoppdrag var
Norsk forskning som utkom 14. juni 1994(NK1208-09). Hvor mange frimerker han hadde designet
visste han ikke, men mange var det.
”Å lage et frimerke er som å lage en plakat. Den eneste forskjellen er formatet.” Det er et hovedinnhold/budskap som skal komme tydelig frem.
Rosefrimerkene er en serie som har holdt seg. Merk deg det første som er en gul norsk rose. Den
blir rosa like før den visner(NK1410).
Den selvklebende serien –norske oppfinnelser(Ostehøvel,binders,sprayboks). Et eksempel på enkel
design. Legg merke til patentbrevet i bakgrunnen.
Husflidsserien , 5,50 kr var omstridt ( NK1451).
Det er en stor glede å tolke et tema. I andre tilfelle er veldig mye bestemt på forhånd. ”Jeg er ikke
tegner(som Sverre Morken), men arbeider mye med fotografi. Jeg elsker fotografi! Et foto kan fort
bli stygt – banal reklame.
Marint liv har vart gjennom en årrekke.Legg merke til at dybden dyret lever på forsøkes det å gi et
inntrykk av. Meget god kvalitet på arbeidet med fargene. Et omfattende arbeide med gravyrene.
Gardermoen Hovedfllyplass(NK1341-43) ble laget 1,5 år før innvielsen. Dette er bakgrunnen for at
luftfartshistorie, med en kontrast med moderne flytrafikk, ble valgt som motiv.
NB! Gyro- kompasset(på 6,00 kr) er i hovedsak en norsk oppfinnelse.
Nobels fredspris 100 år(NK1440-1447) . Legg merke til at alle fredsprisvinnerne er med på
mikroteksten på BL21. Finger var medet godt fornøyd med resultatet her. 5 farger Offset og en 2farge-gravyre.
Kong Olav V 100 år ble en minne- og mimre-utgave. Alt er digitalt. Balansert overgang mellom
bakgrunn og bilde.
Unionsoppløsningen 100 år. Norge ville ha personer som markerte seg i forbindelse med
unionsoppløsningen, mens Sverige ville se framover på sin utgave(Svinesundbrua/Første
biltransport mellom landene).
Finger samarbeidet med andre kunstnere med en del av oppdragene:
Norsk mytologi – samarb. med Morken. Finger har venstre side og Morken høyre side av arket.
Njord og Balder , Osebergutgaven og 100 år i arktis i samarbeid med Ytri.
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Bilder fra hverdagen(2000), De største øyeblikkene(fotball). Legg merke til detaljrikdommen på
disse merkene.
Kong Haakons edsavleggelse i 2005 – Stor detaljrikdom men darlig fotomateriale.
Miniarket med Prinsesse Ingrid Alexandra – Legg merke til bakgrunnen som lager en fylde som
gjør dette til et frimerke og ikke et foto.
Det norske kongehus 100 år. Legg merke til at kongehusets tidligere konger og potensielle
fremtidige konger er med på NK1592.
Et engasjert foredrag som, i hvert fall for min egen del, vil implisere fokus på detaljer og
kunstnerisk utførelse i mye større grad enn tidligere.
******
Oslo Sentrum Postkontor blir nedlagt til høsten. Youngstorget eller Grensen blir nytt sentralt
postkontor – sannsynligvis Grensen(Fasting). Fasting nevnte videre at Postens spydspiss-prosjekt
som i dag omfatter 22 postkontorer med spesielt filatelikonsept vil bli utvidet..
Formannen opplyste at OFK ikke vil foreta seg noe nå i forbindelse med neddleggelsen av Oslo
Sentrum Postkontor.
Tore Berg hadde besøkt utstillingen i Kristiansand, som omfattet mange fine samlinger. Det var
spesielt flere bra juniorsamlinger som han håpet vi fikk se på utstillinger senere.
Best i Quizen sammenlagt fram til i dag: Johansen(Trygve), Blair , Dahle, Smith, ……
Dagens Quizvinnere: Ragnvald Hansen og Thorbjørn Larsen.
Hele 47 medlemmer og 1 gjest deltok på møtet. Bra!!!!

Øistein Haugen, referent

