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FORMANNENS HJØRNE  

Så har vi kommet til mars måned. Vi har lagt bak oss turen til Nørresundby, 
og mange vårauksjoner blir avviklet de neste ukene. I FFF pleier vi å dra 
mannsterke til klubbauksjonen i Grimstad. Vi pleier å fylle 3-4 biler. 
2018 ble et år på godt og vondt i klubben vår. Vi har hatt god oppslutning om 
klubbmøtene, vi hadde en samlermesse på Vanseheim med over 200 
besøkende. 
Så til det triste: Vi mistet først John Dyngvold, mangeårig styremedlem døde 
brått etter mange år med helseproblemer. Hans lune, blide vesen vil bli 
savnet. 
Ikke nok med det, i år mistet vi også Gunnar Loshamn. Gunnar var sentral i 
stiftelsen av klubben i 1967,og hadde diverse verv i lubben i en årrekke, bla. 
Som formann, kasserer, styremedlem, osv. 
Gunnar var internasjonal dommer i utstillinger, og høstet gode resultater med 
samlinger bla.på Dansk Vest-India. Gunnar vil også bli sterkt savnet. Du 
kunne spørre ham om nesten hva som helst innen filateli, og han visste 
svarene. 
Oppi alt dette triste sitter det en flott gjeng igjen, og vi har et godt samhold. 
Vil med dette ønske alle lesere av «Nye Varianten» en riktig god frimerke-
vår!      LLoyd 
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Minneord  

Gunnar M. Loshamn til minne. 

Mandag 4. februar fikk vi høre at Gunnar døde lørdag 2. februar etter 

kort tids sykdom.  Selv om flere av oss i Farsund Filatelist Forening var 

informert om sykdommen og at utsiktene fremover var dystre så kom 

likevel dødsbudskapet brått og som et sjokk på oss. 

Gunnar var en bauta i Farsund Filatelist Forening.  En av initiativtakerne 

og stifterne i 1967.  Foreningens første formann, kasserer, redaktør av 

vårt klubblad Varianten, leder for ungdomsavdelingen, jurymedlem på 

internasjonalt nivå m.m., men først og fremst en stor frimerkesamler.  

Han var i flere tiår ensbetydende med frimerkeklubben.  Undertegnede 

vil komme med den påstand at uten Gunnars utrettelig arbeid, så hadde 

det ikke vært frimerkeklubb i Farsund i dag ! 

Hans hjertebarn innen filatelien var hans samling Dansk Vestindia.   Men 

Gunnar samlet også mye annet.  Som ganske ung ble han inspirert av 

sin bestefar, Olav Abrahamsen, som var en frimerkesamler av den 

gamle skolen. 

Gunnar hadde også mange frimerkeforbindelser både i Norge og i 

utlandet.  Han var ikke redd for å si sin mening.  Hans kunnskap innen 

filatelien og frimerkesamling gjorde ham trygg i diskusjoner på de 

feltene.  Han var rundhåndet og delte gjerne sin viten med andre 

frimerkesamlere. 

Gunnar ble 73 år gammel. 

Vi lyser fred over hans gode minne. 

Torrey Nilsen. 
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STEMPLER KOMBINERT MED LITT HISTORIE FRA SØR RHODESIA 
 
 

Ett av de landene i det sørlige Afrika som først fanget min interesse, var 
Rhodesia. 
Via artikler i S.Gibbons Magazine og bøkene til Wilbur Smith, samt ett 
blikk på kartet, var nok til å sette fantasien i sving.  
Når så landet har utgitt, en av de fineste seriene med frimerker i hele 
British Commonwealth, 
 
«The Double Heads», så var saken klar. Dette kunne være noe å samle 
på.  
Ja slik tenkte jeg den gang, før jeg fikk sett katalogprisene på 
toppverdiene og noen av taggingene. 
 
Men etter hvert fikk jeg en del av disse merkene, lavverdiene vel og 
merke, men de er jammen flotte merker de også. Også var der jo 
fargevariasjoner som satte en ekstra spiss på det hele. 
 
Og lavverdiene var jo ikke så vanskelige å skaffe, også ble neste skritt å 
få dem med lesbare stempler. 
Deretter; hva betydde stemplene?  
Der var en mann som har skrevet historien og stempeloversikten for de 
aller fleste Br. Col. 
 
Edward B. Proud, hadde en bok med tittelen «The Postal History Of 
Southern Rhodesia» og det ble en opplevelse. Nå var det bare å slå opp 
på det og det stemplet og se hvor og i hvilket tidsrom det var brukt.  
Så, for å korte ned på det hele, så begynte jeg å montere noen ark. Men 
dette ligger noen år tilbake i tid, og andre samle-områder fikk forrang. 
Men nå mangler jeg bare ett par ark til en «En rammers» ! 
 
MSBG 
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På frimerketur til Danmark. 

Fredag 1. februar - 1. etappe 

Vår årlige frimerketur til Nordjysk byttedag i Nørresundby startet fredag 

1. februar kl. 05 med avgang fra Vanse.  Minibussen ble etter et par 

stopp i Farsund, fort fylt opp med trøtte men forventningsfulle 

frimerkesamlere.  Kl. 07 var vi på ferjekaien i Kristiansand hvor 

Superspeed ventet.  Etter en frokost-buffet om bord, litt taxfree handel 

og ubetydelig sjøgang over Skagerak, ankom vi Hirtshals. Vi satte 

umiddelbart kursen mot «vår frimerkebutikk» i Saltum som holdt åpent 

for oss etter avtale.  Noen fikk allerede der fylt noen huller i samlingen 

sin, andre ventet til neste dag til selve messen/byttedag i Løvanghallen.  

Innsjekk på 

Cabinn Hotell i 

Aalborg og etter 

noen timers hvile 

møttes vi for en 

bedre middag på 

Flammen 

restaurant. 

Lørdag 2. 

februar              

Lørdag morgen 

kl. 0915, etter en 

felles frokost 

(morgenmad), var vi klare for avgang til nevnte idrettshall. Allerede før 

«den offisielle åpningstid» kl. 10 var tilstrømningen god.  I 2017 var det 

over 400 besøkende. I år, uten at jeg har noen offisielle tall, var besøket 

betydelig høyere.  Her var handlere, private salgsbord, byttebord, kafe 
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og egne langbord for besøkende (noen reservert for norske og svenske 

gjester).  Tilbudene var mange og gode og de fleste fikk noen flotte 

tilskudd til sine samlinger for en rimelig penge.  Her kunne man sitte en 

hel dag på jakt etter frimerker, brev eller postkort.  Nye kontakter ble 

knyttet og det er dejligt å være norsk i Danmark.   Kl. 15.30 var det tid for 

å dra tilbake til 

Aalborg og hotellet. 

Da var det godt å ha 

med en kassetilhenger 

både for bagasje og 

frimerkekasser.  Kl. 19 

var det igjen en felles 

middag.  Selv om det 

er en «frimerketur» så 

betyr det sosiale også 

mye. 

Søndag 3. februar – 

hjemreise. 

Etter en god frokost var det avreise mot Hirtshals kl. 9 og etter en 

kjøretur på en time, var det handlerunde for danske røde pølser, 

mineralvann uten sukkeravgift, kjøtt m.m. i kjente butikker. Da var det 

godt at tilhengeren var ekstra stor !    Innsjekk på ferjekaien i Hirtshals kl. 

11.15 og avgang kl. 12.15 med lunsj-buffet om bord.  Sjøen lå som et 

speil og ved ankomst Kristiansand kl. 15.30 var vi heldige som kom tidlig 

i land og tur hjem gikk uten forsinkelser.  Fremme i Vanse (som siste 

stopp på turen) var vi kl. 17.30.  Nok en vellykket tur til byttedag i 

Nørresundby var tilbakelagt.  Vi gleder oss til neste års tur ! 

Torrey Nilsen. 
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Hvordan omsetter man en frimerkesamling best mulig ? 

Slik innledes en artikkel i novembernummeret av Dansk Filatelistisk 

Tidsskrift nr. 5/2018 av Søren Chr. Jensen.  Jeg har fått skriftlig tillatelse 

av redaktøren av Dansk Filatelistisk Tidsskrift, Ib Krarup Rasmussen, til 

å gjengi artikkelen etter mitt eget ønske og som jeg måtte finne 

formålstjenlig i Varianten.   

Artikkelen begynner slik (i norsk oversettelse): «Med den høye alder, de 

fleste frimerkesamlere er kommet opp i, blir det flere og flere samlinger 

som skal selges til best mulig pris.  Og det kan være vanskelig å få solgt 

frimerkesamlinger til en noenlunde riktig pris». 

Det er kjøpers marked, d.v.s. at det ikke alltid er frimerkehandlere som 

primært selger til katalogpriser, men frimerkesamlere som kjøpere som 

«bestemmer» prisen.  10-15% av katalogverdi på auksjoner er ikke 

uvanlig og ved større partikjøp (samlinger/rotekasser/annet kassesalg), 

enda billigere. 

Og her er vi ved en viktig del av verdien av en frimerkesamling.  

Frimerkesamleren har hygge og glede av sin samling og har gjerne kjøpt 

objekter til sin samling både billig og dyrt.  Og for videre å sitere fra 

artikkelen i DFT: «Frimerkesamleren er oftest en mann.  Han har fortalt 

sin kone at han har frimerker verd en formue, i katalogverdi.  En riktig 

beskrivelse, men ofte overdrevet.»  Man får ikke solgt frimerkene til 

katalogverdi !  Enken (for det er som regel mannen som tar kvelden 

først), eller andre arvinger har lite eller ingen peiling på frimerker, så hva 

skal hun/de gjøre ?  De er jo blitt fortalt at frimerkesamlingen er verd en 

formue !  
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En enkel måte for arvinger er å sende alt sammen til et frimerke-

auksjonsfirma.  Jeg siterer videre fra artikkelen i DFT: «De fleste sender 

alt sammen til et auksjonsfirma og får dermed kun en brøkdel av 

verdien.  Samlingen burde deles opp i mindre lots, men mange 

auksjonsfirma foretrekker å selge alt samlet.  Det er det enkleste.» Det 

er jo ikke deres objekter og det er provisjonen av salget de «lever av».   

Noen velger å selge samlingen til en frimerkehandler, men da kan man 

risikere at prisen blir enda dårligere enn gjennom et auksjonsfirma. «Den 

måten som her er beskrevet over, er ikke uttrykk for «den eneste riktige 

måten» ,men et opplegg til ideer til hvordan man kan gripe det an».  Og 

det kommer jeg tilbake til senere i artikkelen. 
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Hvem kan hjelpe ? 

Søren Chr. Jensen skiver i sin artikkel at man har en gruppe som består 

av 4-5 filatelister som hjelper til med råd og hjelp for omsetning av 

frimerker for etterlatte.  M.a.o. ikke ulik det vi har i Farsund Filatelist 

Forening med vår auksjonskomite som både er oppdatert med «dagens» 

priser, hva som selger godt,  auksjonsfirma m.m. og som kan være til 

stor hjelp. 

Jeg siterer videre fra artikkelen i DFT: «Det viktigste er å fortelle de 

etterlatte/enken at de må være meget tålmodige. Realisering av 

frimerker tar lang tid og er arbeidskrevende, selv om selgerne har gode 

relasjoner til mange salgskanaler.» Artikkelen er skrevet for å formidle 

råd og erfaringer og salg kan ta opp til ett år.  Den er ment som en 

veiledning og ikke som en fasit på hvordan man går frem. 

Realisering av frimerker  

«Det praktiske starter med å gjennomgå samlingen i detalj og at den 

prissettes på en realistisk måte tilpasset «dagsprisen». Det er viktig at 

de som gjør dette arbeidet er erfarne filatelister og som har erfaring 

omkring omsetning (kjøp og salg) av frimerker.   Minst 2 bør foreta 

denne vurdering og være enige om pris og hvordan den bør selges.» 

Erfaringsmessig generelt, viser at de fleste samlinger er massevare som 

er vanskelig å omsette og  prisen blir deretter, lav. «Men innimellom 

dukker det opp gode samlinger hvor det er nødvendig med en oppdeling 

i forhold til salg for å oppnå en bedre pris.  I fortsettelsen av denne 

artikkelen fastsettes det hvor samlingen best kan selges.  Og det gjøres 

klart hvem som har ansvaret for samlingen mht salg, oppgjør overfor 

kjøper og oppgjør til arvingene».  
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Fastsettelse av pris 

Det er noe av det vanskeligste.  Noen ganger er det lurt å rådføre seg 

med andre, få auksjonsfirma til å sette en realistisk og salgbar minstepris 

eller, om det f.eks. er avtalt om å selge på en klubbauksjon; sette prisen 

realistisk lav slik at man oppnår auksjonseffekten.  Dersom prisen settes 

for høyt, vil den ikke være attraktiv for kjøperne.  Og er det marked i 

lokalmiljøet ?  En auksjonkomite/vurderingskomite bør ikke kjøpe direkte 

av arvingene, men la det gå gjennom andre som frimerkeklubbens 

auksjoner, frimerkemesser, frimerkeauksjonsfirma osv.  Å selge til 

private «venner og kjente» anbefales ikke for etterlatte/arvinger, uten at 

en tredjeperson er inne i bildet. Man kan da lett overkjøre det uvitende 

selger, om det aldri er så godt ment.  Og hva vil man kunne si i ettertid ?    
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Oversikt 

Dersom man overtar hele samlingen for salg i en 

auksjonkomite/vurderingskomte, har Søren Chr. Jensen i DFT kommet 

med følgende mal over registrering av samlingen: «Det lages en liste 

over samlingen(e) med løpenummer, en kort beskrivelse, 

omsetningssted, ansvarlig, utropspris/fastpris samt en kolonne ytterst 

hvor man kan skrive inn den oppnådde salgspris.  Her kan 

enken/arvingene løpende følge med i omsetningen.  Det må kvitteres på 

et samleark hver gang det blir overrakt penger eller oppgjør kommer fra 

et auksjonsfirma og godskrives enke/arvinger.»  NB ! Husk alltid at før 

man er behjelpelig med omsetning av en dødsbosamling så må man 

være sikker på at Skifteretten har oppnevnt bo-bestyrer for dødsboet og 

at det er denne som står som ansvarlig for hele bo-oppgjøret før man er 

behjelpelig med omsetning av samlingen.   

Salgskanaler 

Her vil jeg ikke anbefale hverken det ene eller andre frimerkeauksjons-

firma, handlere o.l, men liste opp de kanaler man har:  Salg gjennom 

norske auksjonsfirma, salg gjennom utenlandske auksjonsfirma, salg 

gjennom klubbauksjoner i spesialklubber (f.eks. postkortklubber, 

skipspostklubber), i den lokale frimerkeklubb eller frimerkeklubber i 

«nabolaget» eller gjennom klubber som driver stort på auksjonsområdet.  

Selger man til handlere så skal man huske at handlere skal kjøpe billig 

og selge dyrt.  Så ha dette klart; handlere skal overleve !  ebay, 

facebook og andre web-baserte salgskanaler er også en salgskanal (og 

det ser ut til å være kraftig voksende).  Og husk at de fleste 

auksjonsfirma tar en hammerslagsprovisjon på ca 20 % i provisjon av 

salgsprisen (for det som blir solgt).  
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Hva består en frimerkesamlingen av ?  

Det er et vesentlig spørsmål for valg av salgskanaler.  Ingen 

frimerkesamling består enten «bare» av en utstillingssamling, en samling 

med frimerker i innstikksbøker eller et posearkiv med frimerker. Det er 

derfor viktig,  om man ikke kjenner avdødes samling,  å være ydmyk 

overfor de etterlatte.  Alt har i avdødes øyne vært måten å samle på til 

glede og hygge.   

Det som til nå er skrevet i denne artikkelen, er om frimerkesamling 

generelt.  Er det i samlingen et eksponat d.v.s. en del av samlingen er 

satt opp for utstilling på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan, så 

bør denne del av samlingen «spisses» mot det miljø/personer eller 

auksjonsfirma som er kjent (og har stor kundekrets) på området.  

Frimerker i innstikksbøker og kasser med kartoteker (sistnevnte i form av 

pergamentkonvolutter) kan godt omsettes på auksjoner, men her bør de 

som vurderer samlingen finne ut om dette egner seg for auksjonsfirma, 

klubbauksjoner e.l.   Det samme gjelder utvalgshefter som er satt opp for 

detalj-salg.    Rotekasser kan inneholde «godbiter» og bør ikke 

gjennomgåes med en «harelabb», men uten de helt store mengder og 

sjeldenheter, oppnår man stort sett ikke mere enn fra femti til noen 

hundre kroner pr. lot.  Salg gjennom klubbauksjoner kan variere stort fra 

klubb til klubb og  fra auksjonskveld til auksjonskveld.  Her kan 

«ekspertisen» hos dem som gjennomgår samlingen være god å ha for å 

oppnå akseptable priser. 

Skatt  

Jeg har i denne artikkelen ikke kommet inn på inntekt av et frimerkesalg, 

formue og annet da dette ikke er ment å være en juridisk eller 

skattemessig «smørbrødliste» for arvinger av en frimerkesamling.  Men 

et råd vil jeg gi og her siterer jeg fra artikkelen i Dansk Filatelistisk 
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Tidsskrift: «Det gjelder alltid for økonomi: Få alle betalinger dokumentert 

så det ikke oppstår uenighet på noen måte». 

 

Avslutning   

Det er mye arbeid med å omsette en frimerkesamling.  Og det tar tid !  

Avslutningsvis vil jeg sitere de to siste avsnitt fra artikkelen: «Dernest må 

man glemme de personlige interesser.  Har man sagt ja til å hjelpe, 

gjelder det om å hjelpe enke/arvinger best mulig.  Personlig vinning ut 

over det avtalte er utelukket og umoralsk.  Hvis samlingene ikke har så 

stort omfang og ikke vil kunne innbringe store pengebeløp, så doner 

samlingene til den lokale frimerkeklubb.  Hvis man ønsker å få litt ut av 

samlingen , så kan man forsøke å selge det i den lokale frimerkeklubb» 

etter avtale med klubbens formann eller den som styrer med slikt i «din 

klubb. 

Torrey Nilsen.   
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Generalforsamling 25.02.2019 

Generalforsamlingen ble satt kl. 19:00 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen til Generalforsamlingen 

   Det framkom ingen merknader til innkallingen. 

  Vedtak:  Innkallingen godkjent 

Sak 2  Godkjenning av frammøtte representanter 

  Alle 18 tilstedeværende var medlemmer.  Det forelå ingen fullmakter. 

  Vedtak:  Frammøtte representanter godkjent. 

Sak 3  Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive                 

protokollen 

               Styrets forslag:   

  Ordstyrer:    Torrey Nilsen  

  Referenr:      Erling Knustad 

  Underskrivere:   Erling Jensen og Willy Andresen 

  Vedtak:  Styrets forslag godkjent. 

Sak 4  Godkjenning av agenda 

  Styret la frem forslag til agenda 

  Vedtak:  Agenda for Generalforsamlingen godkjent 

Sak 5  Styrets årsberetning 

Styrets årsberetning ble lest av formann,  Ingen kommentarer framkom 

  Vedtak:  Styrets årsberetning godkjent 

Sak 6  Regnskap for 2018 

På grunn av en nylig utført øyeoperasjon kunne ikke kasserer lese opp 

tallene. Revisor gjennomgikk derfor regnskapet.  Noen tallmessige 

spørsmål ble stilt og avklart. 

  Vedtak:  Regnskapet godkjent 
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Sak 7  Orienteringssaker 

  A) Årsberetning/regnskap fra Bytteleder 

Bytteleder har i 2018 hatt ca 250 utvalgshefter i sirkulasjon.  Den 

totale omsetningen fra utvalgsheftene viser en synkende tendens.  

Bytteleder ønsker avløsning fra høsten av.  

             Vedtak: Orienteringen tatt til underretning. 

Sak 8  Innkomne saker 

  A)  FARSUNDSAMLiNGEN 

FFF har en stempelsamling med stempel fra Farsund Postkontor.  

Denne er ikke bearbeidet de senere år.  Styret har ikke fått noen til å 

utføre dette arbeidet.  Styret foreslår derfor at samlingen avhendes. 

Det ble fremmet benkeforslag om at samlingen ikke avhendes, men 

oppbevares hos foreningens formann. Styret må jobbe videre med å 

finne en frivillig til å ivareta  samlingen. 

Vedtak:  Samlingen avhendes ikke.  Oppbevares hos foreningens                          

formann til styret finner noen som vil ivareta samlingen.  

Sak 9  Handlingsplan 2019 

  Ikke utarbeidet. Saken utgår 

Sak 10  Kontingent for 2020 

  Styret foreslår at kontingenten ikke endres. 

  Vedtak: Foreningens kontingent endres ikke for 2020. 

Sak 11  Budsjett 2019 

  Styret la frem forslag til budsjett for 2019, 

  Vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjent 

Sak 12  Valg 

 Fra det sittende styret var nestformann Hilde Skeime og styremedlem 

Kjell Berntsen ikke på valg.  Valgkomiteens innstilling ble fulgt. 
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Vedtak: 

  Styreverv: 

Formann:  Lloyd Frestad   Gjenvalg  1 år 
Nestformann:  Hilde Skeime   Ikke på valg  1 år 
Sekretær:  Erling Knustad                Gjenvalg  2 år 
Styremedlem;  Kjell Berntsen   Ikke på valg  1 år 
Styremedlem:  Harald Samuelsen  Gjenvalg  2 år 
1. Varamedlem:  Karl Johansen   Gjenvalg  1 år 
2. Varamedlem:  Kjell Birkrem   Gjenvalg  1 år 
Andre verv: 
Revisor:  Torrey Nilsen   Gjenvalg  1 år 
Valgkomite:  Torrey Nilsen   Gjenvalg  1 åt 
   Tom Langeland  Gjenvalg   1 år 
  Utsending til NF Landsmøte: 
  Representant:  Magne Gabrielsen 
  Vara:   Lloyd Frestad 
Generalforsamling hevet kl. 20:30 
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Australia fiskalmerker 

Australia er jo et populært land å samle på, og spesielt statene. Men de 

har mer enn bare «vanlige» frimerker å by på. Et lite utvalg av 

Fiskalmerkene fra New South Wales, som vises her, imponerte meg 

med både fargevariasjoner og design. De står absolutt ikke tilbake for de 

vi vanligvis samler på,  så kanskje dette er noe for dem som leter etter et 

nytt samle område.MSBG 
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VI er på Facebook «Meld deg inn» 

Besøk vår hjemmeside: 

www.farsundff.no 

Mail til klubben: post@farsundff.no 

Mail til redaksjonen «Nye Varianten»:                 
redaksjonen@farsundff.no  
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