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Noen ord fra klubbens leder: 

Møtesesongen høsten 2019 er godt over halvveis. Det 
gjenstår blant annet høstauksjonen (se listen midt i bladet 
og illustrasjoner på nett) og ikke minst julebordet lørdag 7. 
desember. Samme sted som foregående år. Informasjon og 
påmelding finner du på side 5. 

Vi arbeider med neste års program og møtedagene frem til 
sommeren er så godt som fastsatt. Årsmøtet blir 30. mars. 
Sommermøtet legges til 25. mai, av hensyn til pinse mm i 
mai/juni avslutter vi sesongen med dette Sommermøtet. 
Møteplanen er også på side 5. Den ajourføres evt. på 
hjemmesiden og i neste nummer av INFO. 

Vedlagt bladet følger denne gang kontingentkrav for 2020. 
Vi håper du vil være med oss videre. Norsk filatelistforbund 
øker sin kontingent med kr 50 (til kr 350) fra 2020. Klubbens 
styre har besluttet at vi øker med samme beløp for de som 
er hovedmedlemmer hos oss. Forbundskontingenten har 
vært uendret siden 2008. NFT som kommer 8 ganger årlig 
med 100 sider hver gang, inngår her. Klubbens andel av 
kontingenten (kr 200) holdes uendret. 

Norgeskatalogen 2020 foreligger i annen halvdel av 
november. I et år med forøvrig mye aktivitet har det vært 
ubestridelig at ny katalog skulle utgis. Den foregående 
utgave er tilnærmet utsolgt, og vi ønsker selvsagt å holde 
utgivelsen i hevd. Årets utgave er nr 69 i rekken, siden den 
første så dagens lys i 1929. Medlemmer kan som vanlig 
kjøpe til redusert pris. Se sidene 6 og 7 her i INFO. 

Fellesturen neste år er fastsatt og går til den store 
utstillingen London 2020. Informasjon og påmeldiing finner 
du på neste side.  

Styret og mange frivillige som forbereder dette, legger 
jevnlig ned tid og tanker for å finne interessant tema for 
møter og tur. Vi er selvsagt mottakelig for synspunkter. 

Jeg håper å treffe mange av dere på våre møter eller i annen 
sammenheng. God møtesesong ønskes! 

Og tiden er der også for å ønske alle våre medlemmer en 
riktig god jul og et godt nytt år! Selv er jeg ikke helt i 
julemodus pt, men denne helgen kom i all fall den første 
snøen her i Oslo. 

Tore Berg, leder 

 

Noen linjer fra 
redaktøren:  

Det er enkelt å være 
en redaktør som får alt 
stoffet til klubbens 
informasjonsblad fra 
styret. 
Det hadde vært 
morsommere også å få 
gode små artikler også 
fra de mange andre 
medlemmene. 

I dette nummer av 
INFO er det mye godt 
stoff. Fordi jeg har fått 
gode referater fra 
spennende klubb-
møter som dessverre 
mange medlemmer 
ikke har hatt 
tid/anledning til å gå 
på.  Men også en side 
om den første NK og 
bilder og tekst fra  
«Frimerkets dag». 

Det er også viktig stoff 
om klubbens 
kommende aktiviteter: 
 Oppdatert 

møteoversikt  

 Påmelding til 
julemøtet 

 Påmelding til 
Londontur 

 Ny NK som også vil 
være til salgs på 
klubbens møter. 

 Juleauksjonen 

Jeg gleder meg til å lage 
INFO også neste år, vil 
være fint å få gode 
innlegg i «julegave».  

              Per Erik 
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OFK’s reise 2020 

 

 

 

 
OFK har i år planlagt reise til London. Turen går i forbindelse med 
frimerkeutstillingen London 2020. Den avholdes 2-9/5 på Business 
Design Centre (som er samme lokale som Stampex avholdes i hvert 
halvår).  
OFK planlegger et fellesarrangement mandag 4/5, evt søndag 3/5.  
Det naturlige er vel å reise over senest på lørdag2/5. 

Mer informasjon om utstillingen kan finnes på; 
www.london2020.co/ 

Opplegget blir som på turene de siste årene; 

 OFK bestiller hotell for dem som ønsker å delta, mens deltagerne 
selv bestiller reisen til/fra London. Både SAS, Norwegian, British 
Airways og Ryanair flyr direkte Oslo - London. Bestem deg 
allerede nå, kjøp flybillett og send inn depositum til OFK!  

 OFK vil sponse deler av overnattingskostnaden i London  
i utstillingsperioden. 

 
Som de fleste vet, er London en meget severdig by med mange flotte 
monumentale bygninger, hoteller mm. Så planlegg med å bruke tid på 
sightseeing. 

 

For å melde deg på, gjør du som følger så fort som mulig og  
senest 20 desember; 

 Betaler inn 500 kroner pr. reisende til OFK. Kontonummeret er 
0532.27.40702 

 Noter datoene du ønsker overnatting for, på påmeldingen så 
skal vi ordne dette. 

 Husk å skrive på om du ønsker Enkeltrom eller Dobbeltrom. Og 
evt. om du har avtalt å dele rom med et annet OFK-medlem. 
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Meld deg på til OFK’s 
julebord 2019 ! 

Det tradisjonelle julemøtet i OFK 
avholdes på Scandic Hotel Oslo City, 

lørdag 7. desember.  

Hotellet er rett over gaten for Byporten 

shoppingsenter, og ligger dermed sentralt 

til for kollektivtransport. Både tog, buss, 

trikk og bane stopper rett i nærheten. 

Vi får hele restauranten til disposisjon. 
Det serveres tradisjonell varm julemat 
som ribbe, pølse, medisterkaker, 
pinnekjøtt og helstekt entrecote. 
I tillegg kalde retter som gravet laks, 
varmrøkt ørret, tre typer sild, krabbeklør, 
reker, sjøkreps, krepsehaler, assorterte 
skjell, glasert juleskinke, roastbeef, sylte, 
lammerull og diverse salater.  
Til slutt serveres en stor dessertbuffét. 
Det er lovet god oppdekning!  

Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-
årsnåler. 

Klubben subsidierer som vanlig og 
egenandelen blir i år på kr. 350,- pr. person, 
inkl ett glass drikke til maten. Ut over dette må 
drikke kjøpes. 
Vi møtes kl. 19 til en aperitiff.  
Presis kl. 19.30 går vi til bords. 

Meld deg på i dag!  

Send en giro med kr. 350,-  
pr. deltager til Konto 0532.27.40702  
(Oslo Filatelistklubb)  

senest 27. november.  
 

Klubbens møter i sesongen; 

Høsten 2019 

 18. november – Klubbmøte 

Halvor Fasting – 

Frimerkeprogammet 2020      (S) 

 25. november – Juleauksjon   (S) 

 7.desember – Julemøte og 

julebord          (Scandic Oslo City) 

Vinter/vår 2020 

 13. januar – Klubbaften           (F) 

 20. januar – Klubbmøte  

Ørn Grahm – Internasjonale 

auksjoner i 2019                        (S) 

 27. januar – Klubbaften           (S) 

 3. februar – Klubbmøte 

Ole Brenne – Norske førstedags-

brev med vignetter                   (S) 

 10. februar – Klubbaften         (F) 

 17. februar – Klubbmøte 

Finn H. Eriksen – Brevet, den 

organiserte kommunikasjon   (S) 

 24. februar – Klubbaftenj        (S) 

 2. mars – Klubbmøte 

 (program fastsettes senere)        (S) 

 9. mars – Klubbaften                (F) 

 16. mars – Klubbmøte 

Øyvind Midtlid –  

Miniatyrdatostemplene          (S) 

 23. mars – Klubbaften             (S) 

 30. mars – Årsmøte                  (S) 

S = Schafteløkken 

F = Frydenlundgata 14 

Tilpasset påsken og andre fridager i april-mai regner vi videre med følgende møtedager i 1. halvår: 
20. april, 27. april, 4. mai, 11. mai og 18. mai før sommermøte 25. mai. Pinsen faller i månedsskiftet 
mai-juni. Vi avslutter derfor møtesesongen med sommermøtet 25. mai. Detaljer i møteprogrammet 
omtales i INFO nr 1 i 2020. De vil også alltid finnes på hjemmesiden. 





  NORGESKATALOGEN 2020 
foreligger i annen halvdel av november 

Norgeskatalogen foreligger igjen for salg. Denne gang Norgeskatalogen 
2020, 69. utgave. I 2019 er det 90 år siden klubbens første katalog utkom.  
Årets katalog er oppdatert med hensyn til priser, opplagstall og mange 
nyttige oversikter. I tillegg vil katalogen ha med de to siste årenes 
frimerkeutgaver fra Posten Norge AS. 
 

Årets katalog inneholder to spesialartikler: 
*      Miniatyrstemplene, katalogisering med sjeldenhetsgradering. 
*      Motivregister for norske frimerker 1855-2019. 
 

Av andre ting kan nevnes: 
*      Frimerkeutgavene fra 2018 og 2019, inklusiv hefter og miniark.  
        Opptrykk med endret papirtype. 
*      Oppdaterte prisnoteringer  
*      Utdrag av portotakstene for 1877 – 2019. Portotakstene for et utvalg av  
        de mest vanlige forsendelseskategorier. 
*      Nøkkel for å bestemme posthornmerkene. Katalogiseringsnøkkel som 
        kan være til hjelp ved bestemmelse av et merkes hovednummer. 
*      Mye annet …….. 
 

Norgeskatalogen 2020 —  

480 sider tettpakket med opplysninger om 
alle norske frimerkeutgaver og over 13.000 prisangivelser.  
Et uunnværlig hjelpemiddel for alle norgessamlere. 
 
Pris kr. 425,- portofritt ved levering i Norge.  
Ved levering utenfor Norge tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr  
Kr. 100,- pr. katalog. 

IBAN: NO41 0532 27 39860. BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX. 

OBS !  

OFKs medlemmer – tilbys katalogen til spesialpris. Salg på 

møtene kr. 350, -   eller tilsendt kr. 400,-  inkl. porto. 
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Over reklameplakaten, 

Til høyre: 

 Kirken fra utsiden  

 Oversikter over kirkerommet  
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 OFKs egen plakat 

 OFK stand med Liv, 
Odd og Thore 
 

 Arne Th L og 

formann Tore foran 

noen av rammene. 

 

 Et utvalg tidsskrifter 

til selvplukk 
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En stor takk til frimerketjenesten som villig kom. 

Noen rammer med frimerker bl. a. fra Norge 
og Seychellene, andre med postkort og litt om 
stempler fra Majorstuen. 

10 



  Referat fra OFK møte 9 sept. 2019.  
Tore Berg ønsket velkommen til møte nr. 2508, som var sesongens først møte. Det ble tatt opp 
tre nye medlemmer. I tillegg til en liten auksjon, hvor budene i vesentlig grad var større enn 10,- 
var det salg av både Filatelistisk Årbok og Det lille bibliotek, bind 4. Begge til en pris på 100,-. Det 
ble videre informert om Samlermessen i Drammen lørdag 14 sept. 10-16.  
Kveldens tema var «Hendelser og aktivitet sommer og høst». 

  
Stockholmia var vel vårens og kanskje for mange tidenes frimerkeutstilling. OFK sin tur hadde 
samlet omtrent 20 personer, men mengden hadde økt til 40-15 ved besøket på det svenske 
postmuseum. Stockholmia besto av over 2200 rammer og rommet noe for enhver smak. Her var 
det mange uvanlig samlinger, og man kan forbløffes over den fantasi mange legger ned i sine 
samlinger, for ikke å si penger. Vi henviser til eget referat i INFO 3/2019. 

NORDIA 2019 var også en fin utstilling. Denne gangen ved Grålum, Sarpsborg. I tillegg til 
utstillingen hadde også Norsk filatelistforbund sitt årsmøte. Utstillingen var godt besøkt. 
Inntrykket er at både besøkende, utstillere, handlere og arrangør er godt fornøyde. I forbindelse 
med utstillingen utga Posten et miniark med tilleggsverdi. Filatelistisk Årbok og det lille bibliotek, 
bind 4 ble utgitt i forbindelse med utstillingen. 

Landsmøte til NF foregikk i stillhet. Ingen kontroversielle saker, selv om OFK foreslo en økning av 
kontingenten. Forslaget var 100,- over to år. 50,- i 2020 og 50 i 2021. Forslaget fikk et 
overveldende flertall, kun 4 stemte imot.  
Så var det tid for å gå over til det som ligger foran oss. Det første som kommer er klubb auksjonen 
den 30 sept. Auksjonskomiteen oppfordrer alle klubbens medlemmer til å komme med 
innleveringer. Det er absolutt et behov for dette. 

Neste hendelse i høst er Frimerkets Dag den 5 okt. 2019. Foreningen har leid Majorstuen kirke, og 
vil i samarbeid med Sentrum Filatelistklubb, Norske Postkortsamlere og Posten Norge, arrangere 
en samlermesse denne dagen mellom kl. 11-16. Klubben håper at dette kan bli et årlig 
arrangement, hvor man ser for seg å utvide arrangementet med en regional/nasjonal utstilling.  
Det minnes også om årets julebord, den 7 des. 2019. Samme sted og tid som tidligere. Ytterligere 
informasjon vil komme i INFO 4/2019. 

Lengst frem ligger klubbens tur i 2020. Denne har styret bestemt går til London i begynnelsen av 
mai. Selve utstillingen er i tiden 2-9 mai, og OFK vil mest sannsynlig være der i begynnelsen. 
Vi takker Tore Berg for kveldens gjennomgang. I protokollen var det denne kvelden innskrevet 22 
personer. 
 

Svein H Andersen/Referent 

 

Dette var en kort gjennomgang av  
hva som hadde skjedd, og hva som 
var de viktigste hendelsene i tiden 
fremover. 
Sommermøte på Sporveis museum 
var en positiv og lærerik 
opplevelse. Man kan trygt si at 
guiden viste hva han snakket om. 
Her fikk vi høre om alt fra fordums 
priser og at konduktøren måtte stå 
på utsiden av vognen. 
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 Referat fra OFK møte 23 sept. 2019.  
Mandag 23 september 2019, kl 1900 kunne Tore 
Berg ønske 26 medlemmer velkommen til møte 
nr. 2509. Det ble tatt opp to nye medlemmer. 
Litt informasjon ble gitt, først og fremst om 
arrangementet på Frimerkets Dag den 5 okt. Den 
dagen har klubben i samarbeid med Sentrum 
Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere leid 
Majorstuen kirke. Også denne gang var det 
mulighet for å kjøpe Filatelistisk Årbok og Det 
lille bibliotek, bind 4. Begge til en pris på 100,-.   

Kveldens tema var  

«Samle skipspost?» ved Odd Arve Kvinnesland. 

Først en liten presentasjon av person og tema:

 

 
Odd Arve begynte sitt foredrag med følgende 
påstand: Samler du på et område må du ha det  - 
litteratur. Uten det vil man komme til kort! 
Å samle er for mange vanskelig, hvis man ikke 
definerer hva man samler. Odd Arve hadde 
følgende definisjon for å samle skipspost: 

«Skipspost er brev og andre forsendelser 
med påtegning/stempler som viser at 
forsendelsen har gått med skip.»   
 

 

Neste spørsmål mange da kanskje vil stille 
seg er: «Hva er skipspost?». Svaret kan 
være: 

 Dirigentanvisninger 

 Håndannulleringer  

 Ulike forsendelser avstemplet på 
skip med postekspedisjon 

 «Styrmannspost»: En av skipets 
offiserer tok seg av post som ble 
direkte levert ombord 
(Brevhusstempler av typen III, IV og 
Kronet Posthorn) 

 «Fra Skib», «Shipsletter» 
«Paquebot» 

Plansje under viser antall 
postekspedisjoner/styrmannspost det 
fantes i perioden 1863 til 1983. Den siste, 
som befant seg om bord på Hurtigrute, 
ble nedlagt den 31. desember 1983. 

 

Noen eksempler på skipspost objekter: 
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Etter å ha vist noen eksempler på skipspost, 
var det naturlig å se litt på spørsmålet: 
«Hvordan samle skipspost?» Og et slikt 
spørsmål har ikke et svar. Under kan man se 
noen forslag til hvordan det kan gjøres: 

 Etter rute(r) 

 Etter fylke 

 Kun postekspedisjoner 

 Kun Brevhus 

 I en hjemstedsamling 

 Et enkelt skip 
            Eller på DIN måte! 

 
 

Husk, selv om den siste postekspedi-
sjonen ble nedlagt i 1983, finnes det 
fortsatt moderne skipspost i dag på: 

 Hurtigruten 

 Veteranbåter 

 Color Line 

 Cruiseskip 

 Og et par ferjer i Trøndelag 

Her et eksempel på slikt. (NB – Se hvem 
som er avsender. Alltid morsomt å finne 
noe slikt! 

La oss se på noen ulike objekter: 
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Odd Arve kom også med en annen påstand, som muligens mange vil kjenne seg igjen i. 
Den lyder som følger; Som skipspostsamler blir du også interessert i: 

 Lokalhistorie 

 Samferdselshistorie 

 Maritim historie 

 Krigshistorie 

 og selvfølgelig Posthistorie 

Er det noen som kjenner seg igjen. Det ene drar det andre med seg! 
 

       Dette referatet fortsetter på side 23, etter auksjonslisten  
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OFK Auksjon 04/2019 Dato: 25 nov 2019

 For auksjonsliste på WEB se følgende link: 

eventuelt bud til auksjon@oslofilatelistklubb.no.

Nr. Status Beskrivelse Verdi Utrop Tilslag

1 o Norge to merker av NK 2 stemplet 850 200

2
o

Norge NK 2 2 sk Oscar m /tre ring nr 364, god tg 

grei sentrering
200

3

o

Norge NK nr 2 2 sk Oscar m svakt nr 42 stempel, 

god tagg/sentrering. Små brune flekker på 

baksiden, Sign FCM

300

4
BS

Norge NK nr 3 og 4 på klipp . Begge merker 

fullstemplet nr 42
325

5 Norge NK nr 5 åtte sk med 3-rings nr 2, 

velsentrert
100

6
o

Norge to merker av NK 10 stemplet, et hardt 

stempel og en skjev sentrering
800 150

7

Lot

Norge – 3 merker NK nr 14 stemplet Hammerfest 

– Hamburg, litra B-D-F i 1868-70. Et på klipp 

fullstemplet. Et omvendt prakt 1870.

100

8 o Norge NK nr17 og nr 20 stemplede merker 500 100

9
Lot

Norge liten lot med NK nr 20 og nr 21, alle med 

små feil
50

10

x

Norge NK nr (5 øre billigste variant) (noen 

lave/manglende tagger), NK nr 32-34 (Kong Oscar 

II)

540 100

11 XX Norge ** NK nr 114-116 Grunnlovsjubileet 1914 278 150

12
xx

Norge NK nr 158 25 blokk Løveprovisorier 20 på 

45 øre blå
Ca 875 100

13 XX Norge ** NK 181-183 Nordkapp I 815 450

14
XX

Norge, NK 229-232, Krone Løve i 4-blokker 

(verdi etter NK)
484 250

15
XX

Norge ** NK nr 259 Den Norske Legion og NK 

nr 260 Universitetet 100 år
450 250

16
x

Norge Lot vannskadde merker fra ca 1930 og 

utover. 
50

Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 04/19 mandag 25 november 2019 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: 

Schafteløkken, (v/Frogner plass). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, 

eller e-post thore.habberstad@getmail.no

https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019

Vi ønsker alle ivrige budgivere velkommen til årets juleauksjon. Vi har samlet en 

del objekter, nytt og gammelt som vi håper vekker stor interesse og aktiv 

budgivning.  

Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.

https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
mailto:auksjon@oslofilatelistklubb.no
https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/ofk---auksjoner/home/auksjon-25-nov-2019
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17 Minnebl

okk / xx

Norge Minneblokker fra Norwex og nyere, 

postfriske
100

18

Brev

Norge. Gjennomhullinger 30 brev med filatelistiske 

gjennomhullinger. Ulike særstempler og/eller 

merker med hullinger. Mye ifm Oslo 2000. 

150

19
Brev

Norge 4 verdibrev fra Gjervik, Skånevik, Bysheim 

og Fredrikstad.
100

20

Brev

Norge – lot med 5 brev, 1 FN brev 1980 + Tromsø 

1860 + Leikanger 1891 + Lervig 1863 og Flekke i 

Søndfjord.

100

21
DIV

Norge NK 17 2sk. Posthorn i ”gull”. Fra en tysk 

serie ”rariteter i gull”
50

22 Norge Lot drøyt 16 ulike særstempler utgitt av 

OFK samt 4 minnemapper utgitt til Oslo 2005. 
100

23 Norge Lot souvenirmapper fra diverse utgivere. I 

alle er det bla norske postfriske merker. Pålydende 

godt over 100 kr. Noen bedre eldre

80

24

o

Norge lot med gode stempler: NK 194 – 4 stripe), 

196 -par, 261 vertikal 4 stripe, 262 – horisontal 4 

stripe, 386 par, 441 – par, 442 - 10 blokk

100

25
Adresse

brev

Norge Adressebrev med postoppkreving med AFA 

57 og 59 fra Sorø 12.12.12 til Tønsberg (fint 

turstempel 16 DEC 1912)

150

26 Lykkebr

evet

Norge – lykkebrevet i tre deler på kort, stemplet 

Oslo 10.8.64.
100

27

Xx/x

Norge 16 siders innstikksbok med mange 

ustemplede merker fra NK nr 50, de fleste med 

hengselrest, samling med merker uten lim

Høy 350

28

O

Norge to album (1: Safe Dual fra 1961 – 1980, 2: 

Leuchtturm 1997 2000) Mange gode stempler 

(lux/prakt)

200

29
O

Norge Albumark i klemalbum fra 1080 – 1998 + 

off sak og portomerker
150

30 Lot Norge - lot med 100 stemplede LUX/Prakt 200

31

Lot

Norge – 15 forskjellige stempelmerker fra 

forskjellige utgaver med valører mellom 10 øre – 

15 kroner.

150

32
Lot

Norge - liten lot med 7 tjenestemerker med 

tilnærmet prakt stempling – 3 lang.
50

33
Lot

Norge – liten lot med 1 øre At betale i farge 

nyanser.
50
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34

Xx/x/o

Norge to 16 siders innstikksbøker med mange 

merker, 1 bok med kun tjenestemerker, muligheter 

for stempelfunn

100

35 Lot Norge – pepperkakeboks med vasket merker. 50

36
Lot

Norge – plastboks med vaskede merker, mange 

tusen merker, må ses. Både nytt og gammelt
250

37
Brev

Norge samling 110 konvolutter, dekker 

postnummer 8000 – 9990 fra ca 1980 - 1982
100

38

Kort

Norge lot ca 100 sorthvitt postkort, småformat 

med motiver fra hele landet, for det meste ikke 

postgått

250

39
Kort

Norge lot ca 200 postkort, småformat, for det 

meste postgått
250

40
Kort

Norge lot ca 200 kort, småformat, for det meste 

postgått, nyere utgaver
200

41
FDC

Norge 2 stk av Nordkapp III (NK 311-313) og 

Kronprinsesse Märtha (NK 441-442)
290 50

42

FDC

Norge 2 FDC signert av Sverre Morken – NK 

1174/75 (Edward Grieg) og Fredrik Matheson Bl 

2 (Norwex 80 miniartyrark I)

60

43
Lot

Norge Diverse FDC, Samlerobjekter, stemplede 

merker
150

44

Xx

Norge Postens OL-samling Lillehammer 1994 i 

Leuchtturm Universal album i kassett, 1knv litt 

beskadiget 

50

45 xx Norge Postens OL-Samling 94, komplett 50

46
Lot

Danmark, AFA 120/21 og 132/45. Røde Kors og 

Postens 300 år, stort sett rundstemplet.
980 100

47 XX Danmark, AFA 132-143 i 4-blokker 1650 200

48 XX Danmark, AFA 205 1400 200

49
Postfrisk Danmark, AFA nr 214 og 215 postfrisk 580 100

50 XX Danmark, AFA 223-58 H. C. Andersen 800 100

51 XX Danmark, AFA 234+236,235+237 og 203+238 960 100

52
Album

Danmark – innstikksbok med postfrisk 4-blokker 

med marginalnummer, totalt 106 stk.
200

53
Album

Danmark – innstikksbok med postfriske merker 

med marginalnummer, i alt 226 stk.
200

54
Album

Danmark – innstikksbok med stemplede merker i 4-

blokker, antall 126 stk.
100

55
o

Danmark Stender album med stemplede merker og 

en del FDC mest moderne med bra stempling
100



OFK Auksjon 04/2019 Dato: 25 nov 2019

Nr. Status Beskrivelse Verdi Utrop Tilslag

56

o

Danmark 16 siders innstikksbok med merker, en 

god del dubletter, noe for stempel og 

variantsamlere, også inkl serie fra Schleswig - 

1920 utgave (x)

50

57
Lot

Danmark liten lot med to-farget på brev (4 stk) og 

2 løse merker. To skillingsmerker.
100

58
XX

Danmark, postfriske miniarkhefter, nr 1,2,3,4,6,7 

og 9.
1645 150

59

Lot
Danmark – plastboks med vaskede merker, mange 

tusen merker, må ses. Både nytt og gammelt
250

60
Luftpost

Danmark 1. flygning Esbjerg – Aalborg – 

Kristiansand S en 1.6.1939.
50

61
FDC

Danmark FDC fra perioden 1941 – 1969, totalt 

132 stk. Flere litt bedre
150

62
o

Færøyene Michel nr 2-6, Provisorier, pent 

stemplete merker
Ca € 350 180

63
xx Færøyene årssett i mapper, 2002,2003, 2004 ,2005 Ca 1 300 150

64 XX Grønland, AFA nr 6,7,27,37 og 38 1285 150

65
XX

Grønland, AFA nr 33,34,35,40 og 41 -Ishavsskipet 

Gustav Holm
765 100

66 Grønland Minneark nr 1-12 samt noen nytrykk av 

pakkeporto mrk. Alt i fin perm
50

67
XX

Grønland på SAFE DUAL ark i tidsrommet 1938-

1985, inkl THULE.
200

68 o Island, Davo album tynt besatt 50

69
XX

Island, postfrisk årsett 1974, 1975, 1977, 1980, 

1981 og 1982.
930 100

70
Lot

Island – plastboks med vaskede merker, mange 

tusen merker, må ses. Både nytt og gammelt
250

71
x

Sverige Michel 2014/15, Nr 34-36, 200I, 204I, 

255/256 Pene merker m hengselrest
Ca € 590 60

72 XX Sverige, AFA 216 2200 200

73
o

Sverige Verdenspostkongressen 1921 og 

Verdenspostforeningen 50år 1924 
Høy 300

74
x/o

Sverige Lot komplett Løsen merker fra 1877-1885 

perf 13, Landstorm I komplett stemplet
1 500 75

75
Xx/o

Sverige Lot med merker og noen miniark, meget 

lavt utrop
Høy 75

76
o

Sverige Oscar II – flere hundre, i poser, 

stempler???
50

77 Xx/x Sverige Postverket 300 år 1936, lavt utrop Ca 3000 75

78
o/BS

Sverige Lot ringtyper, både 1877-1978 og 1886-

1891 lavt utrop
50
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79

o

Sverige Lot med merker på gamle albumblad og 

innstikkskort variert, god variasjon, merker fra 

1858 observert frem til nyere.

75

80

x/o

Sverige Lot med merker på innstikksark, gamle 

albumblad, morsom og variert, god variasjon, 

merker fra 1858 observert frem til ca1940. Inkl 

Verdenspostforeningen 1924 frem til 80 øre.

Høy 200

81
xx

Sverige 16 siders innstikksbok med godt utvalg av 

postfriske merker
100

82
o

Sverige Lot på gamle albumark/egenmonterte ark, 

restesamlinger
50

83

o

Sverige Lot på innstikkskort, med overkomplett 

Våpen II også inkl liggende løve 17 øre (Facit nr 

15)

Ca 6 500 250

84 Sverige Samling på 8 doble innstikksark (A4), 

godt utvalg stempler?? Funn??
150

85
Lot

Sverige pent stemplede merker i årene 2000-2017. 

Oppgitt Facit verdi fra 2015 er 5300
5300 500

86
o

Sverige lot med ca 150 merker med pene stempler, 

mellom Michel nr 41 - 2257
 Ca € 150 70

87
Lot

Sverige – plastboks med vaskede merker, mange 

tusen merker, må ses. Både nytt og gammelt
250

88

Xx/x/o
Finland liten lot på innstikkskort, bl.a Røde Kors 

og Folkehjelp, inkl liten boks med vaskede merker
50

89
XX

Åland postfriske hefter i perioden 1992-2013, 14 

stk
1572 150

90

Lot

Norden Lot med diverse mapper – Svenske 

frimerker 1985 – Norden 1986 – Færøyene 1985 + 

hefte Ribe Domkirke

50

91
Xx/x/o

England 4 rings album med noen få sider med 

dronninghoder (6 sider), mest postfrisk
50

92
o

England AFA 143 5 sh Sjøhest, pent merke med 

klart stempel «LONDON»
1 200 200

93
FDC

Jersey Nær komplett lot FDC fra perioden 1969 – 

1983 i FDC perm
Ca 2000 100

94
o

Irland Liten dublett samling på innstikksark og to 

poser, mange merker, noen bedre observer
40

95
Kort

FN 100 maxikort fra flaggserien mellom 1985 - 

2001 
Høy 200

96
Brev

Europa lot med mange eldre brev, helsaker, kort til 

Norge.
50

97

o
Saar lot på innstikksark, ca 120 merker, fra alle tre 

områder, non bedre bl.a. Saarland 289, 262/263
Ca € 600 250
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98

o

Tyske Riket Samling på innstikksark, bra samling 

for perioden 1868 – 1942 uten de aller dyreste. 

Reich med tjeneste og noen områder

Ca €1 000 200

99
o

Tyskland samling med 100 ulike bruksmerker fra 

rull med nr på baksiden
Ca € 380 120

100

xx

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

Ca € 330 100

101
o

Berlin lot på innstikksark Michel nr 5 – 878, fyldig 

samling, bra i perioden 1948 - 53
Ca €750 180

102

o
Tyskland BRD Michel -Spezial 2012 H-BL nr 

8YII med tre stempler, med sted og tidsriktig dato
€ 200 200

103

o
Tyskland 16 siders innstikksbok med masse merker 

fra flere områder
100

104

o

DDR Michel -Spezial 2012 seks varianter: 257 II, 

564 I, 1008 I, 1178 I, 2422 I, 3270 I – Ny pris – 

Lavt utrop

€ 600 60

105

Xx

Tysk okkupasjon 2ndre verdenskrig. Ustemplet fra 

Albania, Lubliana, Laibach, Zara, Montenegro, 

Kurland

Ca € 2600 1900

106

Div

Vest-Tyskland – Berlin ca 30 ulike 

FDC/spesialkonvolutter (bl. a Europa og 

sykkelhistorie i Tyskland) og noen helsaker med 

klipp. De fleste fra 1960 og 1985., 69 stk satt inn i 

perm.

50

107
Xx/x/o

Liechtenstein (1912- 1928) og Monaco (1885 – 

1933) Mange merker i 16 siders innstikksbok
130

108
o

Frankrike inkl noen franske områder i Asia og 

Afrika, litt ujevn kvalitet på de eldste
75

109

Xx/o

Sveits Pro Juventute 1957 AFA 649 – 653, 

Suveniralbum utgitt ifm førstedagsutgivelse, 

fireblokk postfrisk og stemplet av hvert merke, 

merkeverdi ca 1 000 (AFA 2014)

100

110
o

Sveits 16 siders innstikksbok med stemplede 

merker
100

111
xx Sveits Årssett 2004 md blokker Ca S.Fr. 115 100

112

xx/x/o

Albania Liten samling på innstikskort, flere gode 

merker fra tidlig periode, mange komplette serier, 

nyere merker ikke medregnet

Ca € 80 40
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113 Bulgaria 2 16 siders innstikksbøker med ca 1300 

forskjellige merker fra 1881 frem til nyere, enkelt 

merker med verdi >kr 500 og flere gode komplette 

serier observert, en del ordrestemplet men også 

mange postgåtte merker. Seksjon med porto, 

gebyr, tjeneste og pakkemerker og en pose med 

flere hundre dubletter

Høy 100

114
Xx/o

Russland & Bulgaria Diverse helark, inkl 

fellesutgave med skandinaviske land fra Bulgaria
50

115
XX

Samlerhusets utgivelse av Russland 1992-94 i 

ringperm med kassett.
50

116
Xx/x/o

Ungarn 16 siders innstikksbok med mange merker, 

en god del dubletter
100

117

Xx/x

Ungarn ustemplet, postfrisk mellom 1936 – 1946, 

Innstikkbok blokk 10 og 11, Michel verdi € 200 

alene

Høy 300

118

o
Øst-Europa og Hellas Liten samling montert i liten 

ringperm, gammelt og litt nyere, mange merker
50

119

Samling

Jugoslavia/Kroatia - 64 siders innstikksbok med 

masse merker og miniark, også litt okkupasjon 

Ungarn

Høy 500

120

o

Balkan – diverse Hovedsakelig Bulgaria og Hellas, 

men også steder som Epirus, Limos, Kreta - 

INSPISER!!!

250

121
Album

Sør-Amerika – innstikksbok med ca 720 merker 

fra forskjellige land.
150

122 Ark Amerika - 29 A4 ark med merker 100

123
o

USA områder inkl Philippinene, CanalZones, post 

office seals etc uvanlig lot
200

124
o

Argentina Samling montert i gammelt klemalbum, 

mange marker fra 1923 og fremover
150

125
xx

Transjordan Postfrisk serie fra 1927 av emir 

Abdullah Alla bin al-Hussein. Bra komplett serie
Ca € 300 250

126 Iran /Kaukasus/russiske stater, Touva 32 siders 

innstikksbok med merker fra 1868 mange merker 

fra krigstider INSPISER

Høy 250

127

o
Indiske stater: Hyderabad, Travancore 1869 - 

1948 ++ Morsom og sjelden lot verdi må være høy
Høy 400

128
o Filippinene 6 helark med hunder og katter fra 1979 Høy 50

129 China, Taiwan og Formosa Fin lot med mange 

merker i poser og albumark, fra ca 1930 – ca 

1950, Uvanlig lot 

Høy 300
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130
o

Tyrkia m/områder 32 sider innstikksbok med 

masse merker – inspiser!
Høy 300

131

Xx/x/o

Australia, New-Zealand, New Guinea, Samling på 

innstikkskort og albumblad, mange gode 

merker/serier INSPISER

Høy 400

132

Xx/x/o

South Africa, Transvaal, SWA, «VIR/EIR» 

merker, inklusive flere stater. Samling på 

innstikkskort/albumblad Mange gode merker/serier 

Nytt samlerområde?? INSPISER

Høy > € 500 500

133

Xx/x/o

Etiopia, Egypt, Arabia med stater, Palestinia, 

Trans-Jordan, Jordan Lot på Innstikkskort og 

albumblad, mange merker, mange gode serier 

INSPISER

Høy > € 700 500

134

Xx/x/o

Gold Coast / Ghana Samling på 6 doble 

innstikksark. Mange merker, flere bedre og mange 

komplette serier fin lot

> € 180 80

135 Rekv/F

DC

Europa 2 stk Prestige permer med merker/FDC I 

forbindelse med overgang til Europa
100

136
Brev

Verden lot med ca 50 stk brev fra internasjonale 

organisasjoner, morsom lot, inkl noe brevstykker
100

137
Lot

Verden eske med postkort fra Norge og diverse 

utland. Vekt ca. 2 kg.
100

138
Xx/x/o

Verden sigareske med merker, hovedsakelig fra 

Sør-Afrikanske land, motiver??
50

139
Samling

Verden Schaubeck verdensalbum frem til ca 1940, 

få merker, enkelte bedre observert
50

140

DIV

Verden Diverse 10 ettertrykk av førsteutgaver fra 

diverse land bl.a Norge. Utgitt ifm. Salon de 

Philatelie i 1984. 

80

141
XX

Samlerhusets utgivelse ifm FNs 50-års jubileum i 

ringperm med kassett.
50

142 Kat Facit Norden 2019 plastpakket, uåpnet. 200

143
Kat

Facit Special Classic 2018 (Norden frem til 1951) 

som ny. 
150

144 Litt Norge Årbøker 1983 – 1992, uten innlegg 50

145
Litt

Norge, Norway Stamp Catalogue 1929 av Henrik 

Opheim. Morsomt objekt
50

146 Litt Norsk filatelistika m/nytrykk, pent brukt 50

147
Litt

Håndbok over norske frimerker 1963 bind I – Pent 

brukt
50

148
Litt

Håndbok over norske frimerker 1966 bind II Pent 

brukt
50

149 Litt Norge Samlerobjekt «Fjernsynet i Norge 50 år» 50



  
Fortsettelse av referatet fra møtet 23. september 2019, med Odd Arve Kvinnesland:   

Mange av skipene med de «klassiske stemplene» gikk ut fra Kristiania, som f.eks: D/S 
Contitutionen, D/S Lindesnes, D/S Bergen, D/S Halden osv.  

  23 



 

  

 Av lokale «postsekspedisjoner, i Odd Arve 
sitt område, finnes  
«Christiania-Christiansand, Christiania-
Bergen, (Oslo-Bergen) og Moss-Kristiania.  

Totalt antall ulike stempler her er 35 stk. + 
Reservestempler. (2 registrert til nå). 

 
Ruten: Christiania – Christiansand, fra ca. 
1866 til 1896. 9 stempler (8+1). 

 
Ruten: Kristiania – Bergen, fra 1865 til 
1925. Totalt 16 stempler + 2 reserve. 

 
Ruten: Moss – Kristiania, fra 1. juni 1919 til 
1. juli 1924. Et stempel. 
 

 
Ruten: Oslo – Bergen, fra 1925 til 1935. 
Totalt 9 stempler. 

Når det gjelder Lokal styrmannspost med 
III-ringsstempel fra 1884, er det minst 23 
stk ++. Lokal styrmannspost med IV-
ringsstempel fra ca. 1896, er det minst 24 
stk ++. 

 

Et annet stempel som man ser, er: 
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 Skipspost bør ikke bare være Norge. Det er 
mye spennende skipspost fra andre land, 
som f.eks: 

 Sverige, eks «Trelleborg-Sassnitz», 
«Ångbåtstempler» 

 Finland, eks «Figurstempel» 

 Tyskland: Svært mye, for eks: KdF, 
Cruise til Norge, ruter til Afrika, Asia, 
USA, England, USA, også mye 

 Østerrike! Mye artig på elver som 
også finnes fra Belgisk Congo 

Hvis noen ønsker å starte med å samle 
skipspost, har Odd Arve følgende råd: 

 Studer tilgjengelig litteratur for å 
finne «ditt valg». 

 Velg hva: f. eks til hjemstedssamling, 
en post-ekspedisjon, en stempeltype, 
et skip, et rederi, en eller flere ruter, 
motiv-samling osv. 

 Sjekk auksjoner nye og gamle m.v for 
tilgjengelige objekter for ditt valg, 
også pris. 

 Sjekk priser mot det du ønsker å 
bruke. Kjøp de dyrest førs! (De blir 
ikke billigere med årene.) 

 Skaff deg objekter: Bytte, kjøp 
handlere eller auksjoner. 

 Vis ditt eksponat på en utstilling!    
Ikke farlig!! 

Lykke til med et spennende 
samleområde! 
Så til slutt litt reklame for: 

 

  

 
Vel gjennomført Odd Arve. Takk for et 
meget bra, fyldig og interessant foredrag. 
Mye informasjon og mange fine objekter 
med tilknytning til emnet.   

             Svein H Andersen/Referent 
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  Norges frimerker – Katalog 1929 
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Norgeskatalogen 2020 er på markedet  
i løpet av november. Se annonse mv 
annet sted i bladet. (Sidene 6 – 7) 
Dette er den 69 utgaven, og med en 
imponerende katalogrekke bak seg. 
Klubben har mange personer som 
fortjener en stor takk for utallige timer 
nedlagt innsats. 

Det er et aldri så lite jubileum i år.  
I 1929 utkom det som på forsiden ble 
benevnt Norges frimerker, katalog 
1929. Det er følgelig 90 år siden. 
Katalogkomiteen besto av et antall 
meget kompetente personer. Navnene 
var den gang meget sentrale i 
kunnskaps-utviklingen innen filatelien, 
og er fortsatt navn som huskes. 
 

Fra katalogens Forord gjengis (i datidens skriveform): 

På møte i Oslo Filatelistklub 7. mai 1928 ble der efter forslag av styret valgt en 

komite med opdrag å utarbeide en priskatalog over Norges frimerker. 

Komiteen skulde bestå av 3 medlemmer fra Oslo Filatelistklub samt en 

representant for hver av klubbene i Bergen, Stavanger og Trondhjem med P. S. 

Steenstrup som sekretær. Forslaget blev enstemmig vedtatt, og som 

medlemmer valgtes fra Oslo Filatelistklub: Justus Anderssen, Stian Sanness og 

Halvor John Schou. Siden tiltrådte representant for Bergens Filatelistklub Johs. 

Jellestad og som representant for Stavanger Filatelistklub Bernt C. 

Middelthon.  

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



   Referat fra OFK møte 7 okt. 2019 

Mandag 7 oktober 2019, 19 medlemmer har 
notert seg i protokollen, og vår leder kan 
igjen ønske velkommen til klubbmøte, nr. 
2510 i rekken.. 
Ingen nye opptagelser denne gang, men en 
anmeldelse. Det ble fortalt om et godt 
Frimerkets Dag arrangement, sammen med 
Sentrum Filatelistklubb og Norske 
Postkortsamlere. Vi må si oss godt fornøyd 
med dagen og erfaringen med Majorstuen 
kirke som lokale. 
Det ble minnet om innleveringsfrist til årets 
juleauksjon, som er den 21 okt. 2019. Etter 
en liten auksjon kunne dagens hovedtaler, 
Øivind Rojahn Karlsen innta scenen. Han 
skulle snakket om sitt arbeid med 
«Katalogisering av postoblatstempler». 
Agenda for kveldens tema er: 
    Hva    Hvorfor    Hvordan    Hvor    Når. 

Hva? 
Postoblater og postoblatstempler ble tatt i 
bruk som alternative metoder til forsegling 
av verdisendinger. Ordningen gjaldt for 
innenrikske sendinger med verdi opp til kr. 
2000.  Oblater med rødt trykk til bruk for 
poststedene, oblater med blått trykk til bruk 

for publikum.  

 

    

Hvorfor? 
Ordningen med forsegling med postobla-
ter og postoblatstempler ble tatt i bruk 

som en følge av lakkmangel under krigen. 

Hvordan? 
Lakk kunne erstattes av postoblater, 
mens segl kunne erstattes av 
postoblatstempler eller private 
gummistempler (”eget segl”).

 
Hvor? 
Først var det meningen at forsegling av 
verdipost-sendinger med postoblater og 
postoblatstempler skulle kunne utføres 
ved landets 92 postkontorer og 50 
underpostkontorer, samt de 
ambulerende postekspedisjonene på 
jernbane og skip.  
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 Etter hvert ble det klart at det skulle 
omfatte alle poststeder som ekspederte 
verdisendinger, dvs. også ca. 3325 post-
åpnerier. Det kan synes som om midler-
tidige poststeder i hovedsak ikke har vært 
omfattet. 

Når? 
Forsegling av verdisendinger med postob-
later og postoblatstempler ble tatt i bruk 
fra 1. august 1941 (sirkulære nr. 23, 1941). 

Oblatforsegling kunne foregå ved at av-
sender skrev eget navn over oblatene i 
stedet for gummistempel (sirkulære nr. 30, 

1942). 

 
Ordningen opphørte fra 1. januar 1947 
(sirkulære nr. 34, 1946).   
 
 

 
         Kunngjøring fra Poststyret juli 1941 

 

 

Noen av våre lesere vet kanskje 
at Langangen hadde en 
artikkelserie i NFT 1988/89 om 
dette emnet. Her listen han opp 
de numrene han kjente til.  
Denne listen, sammen med 
«Fortegnelsen over Norske 
Poststeder, mai 1941», har nå 
Øivind videreutviklet, fornyet og 
komplettert. Hovedsaken har 
vært å få stadfestet hvilket 
nummer det enkelte poststed har 
hatt, samt å få «plassert» 
nummer på de øvrige 
poststedene som ikke kan 
dokumenteres.  
 

Utgangspunkt! 
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Dokumentert ! og 
Utledet ? 

29 

En grunn til at man kan si at 
slik er det, kommer som følge 
av at overordnet postkontor 
fordelte numrene i alfabetisk 
rekkefølge. Dessverre har 
ikke alle overordnede 
postkontor gjort dette, slik at 
enkelte steder blir derfor litt 
vanskeligere å fastslå hva 
som er ett nummer. 
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Disse plansjene viser 
hvordan arbeidet kan 
skride frem. 

Arbeidet vil på slutten av 
2020 komme i bokform. 
Nedenfor og på neste 
sider vises noen 
eksempler fra manus og 
hvordan stoffet vil bli 
presentert. 
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Bestilling av nummer skal ha 
foregått i henhold til følgende 
tabell: 
4101 – 4400    Bestilt 27.4.1942 
4401 – 4900    Bestilt 2.11.1942 
4901 – 5000    Ble ikke bestilt 
5001 – 5500    Bestilt 16.2.1944 
5501 – 6000    Bestilt 23.9.1944 

6001 - ?    Usikkert når bestilt  
Ny type:  
1 - ca. 150    Usikkert når bestilt 

Stemplene ble utsendt til 
poststedene ved behov, til 
erstatning for slitte eller 
ødelagte stempler, eller til 
nye poståpnerier. 
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Til venstre eks. på 
at stemplene kunne 
Forekomme i flere 

farger. 

 

 

 

 

 

Nedenfor eksempler 

på hvordan det ikke 

skulle stemples og 

korrekt stempling. 

Osa i Hardanger; 

Oblat stemplet  

midt på. 

 

Bankobrev Oslo Torshov 25.2.46. To røde 
oblater hver med tre grønne avtrykk av ny 
type, oblatstempel nr. 45. 

Ingen av disse stemplene 
er med i Langangens 
oversikt. 

Bankobrev sendt fra Skien 
postkontor 14.11.46. To 
store røde postoblater hver 
med tre grønne avtrykk av 
ny type, stempel nr. 124. 

OFK takker 
Øivind Rojahn 
Karlsen for et 
interessant og 
spennende 
foredrag.  
Sjekk egen 
samling og se 
hva du selv 
har.  

Til info, så tar 
Øivind gjerne 
imot skan av 
dine objekter. 

Svein H. 
Andersen, 

referent 
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 Referat fra OFK møte 21 okt. 2019.  
Mandag 21 oktober 2019, 30 medlemmer har 
notert seg i protokollen, og vår leder kan igjen 
ønske velkommen til klubbmøte, nr. 2511 i 
rekken. 
En ny opptagelse denne gang. Litt informasjon 
fra nasjonal utstilling i København, samt litt 
informasjon om Norgeskatalogen. Den er 
forsinket, og vil antagelig komme på markedet i 
siste halvdel av november. Tid til en liten 
auksjon ble det også, før kveldens foredrags-
holder Jan Michelet slapp til med foredraget 
«Boerkrigen i Sør-Afrika – del 2». Undertittel 
var «Begge parters overtrykk, spesialstempler-, 
og spesialmerker». 
Siden dette var del 2, tok han seg litt tid med å 
forklare bakgrunnen, slik at de som ikke hadde 
fått med seg del 1 kunne komme ajour. 
«Kapp det Gode Håp», ble Englands Cape-koloni 
i 1881, men boerne godtok ikke Englands lover 
og direktiver, som bl.a. forbød slaver. Boerne 
(=bønder på hollandsk), som opprinnelig hadde 
utvandret fra Holland for å bygge opp leveranser 
av levnetsmidler til skip som passert på vei til 
bl.a. India. Disse motsetningene til England 
medførte at boerne flyttet nordover til 
republikkene Transvaal og Fristaten Orange,  

samt Natal. 
England ønsket å ha kolonier fra Cape til 
Egypt/Kairo og sendte sine tropper mot 
Transvaal. Det skal dog sies at de store gull- og 
diamantgruvene også var svært interessante for 
britene. Da presidenten i Transvaal, Paulus 
Krüger, den 9. oktober 1899 sendte den 
engelske regjering et ultimatum, hvor han innen 
48 timer forlangte svar om England i løpet av 48 
timer, var villig til å trekke sine tropper vekk fra 
grensen. Den 10.10. samme år telegraferte 
englenderne tilbake at de fremsatte krav ikke 
kunne tas under overveielse. Krigen begynte 
dermed neste dag, den 11.10, samme dag gikk 
boerne til angrep for å komme britene i 
forkjøpet.  
På britenes side deltok Canada, India, New 
Zealand, Australia og Ceylon, på det meste ca. 
600.000 (herav ca. 100.000 i alle typer 
service/hjelpearbeid). Ca. 95.000 døde eller ble 
såret og sendt hjem.  
På boernes side deltok ca. 55.000 boere fra 
Transvaal og Oranjefristaten, samt innfødte 
afrikanere og utenlandske frivillige. Militære tap 
ca 30.000 (herav 24.000 sendt til fangeleirer 
utenlands), sivile tap var ca. 45.000, herav 
28.370 barn og kvinner som døde i 
konsentrasjonsleirer. 

 

 

Kort ble produsert for å fortelle nyheter, mobbe o.l. Dette er 
laget i Frankrike for boerne med en mer satirisk mening: 
Britene slåss for gull og diamanter, men boerne slåss for frihet 
og rettferdighet. Kortet er postlagt i Rheineck 13.11.1900. 
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Frimerkene var viktig. Her noen av grunnene til at begge sider produserte egne merker 
og stempler: 

 Økonomisk – den okkuperende makt ville ha inntektene for postgangen. 

 Politisk – fortelle lokalt og internasjonalt at de nå hadde makten/kontrollen i det 
aktuelle området. 

 Sikkerhetsmessig – etablere sensur på all post som skulle over fiendeland. 

 Ren «nød»/patriotisme - hvis det ikke fantes overstemplede frimerker tilgjengelig. 
Et område som Jan Michelet tidlig kom i kontakt med var poststempler. Her har britene 
et meget omfattende materiale å by på. De har egne stempler for post og telegraf. Det 
viste seg at de beste telegrafmerkene var vanskelig å finne, samt relativt kostbare, mens 
poststemplene finnes i et meget stort antall. Disse kan deles i to grupper: ARMY P.O. og 
FIELD P.O. Totalt er det ca 200 forskjellige, her er noen eksempler: 

 

 

Kartet viser 
status når den 
andre Boerkrigen 
1899 – 1902 
startet. Britene 
hadde de rose 
områdene 
(Bechuanaland, 
Cape, Natal og 
Zululand), de 
ønsket å 
innlemme 
republikkene 
Transvaal og 
Orange Fristaten 
i sitt imperium. 
 

Resten av referatet fra dette 
møtet kan du lese i INFO  1/2020. 
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Velkommen til våre
frimerkebutikker i Oslo

Majorstuen postkontor er vår 
spydspiss i Oslo. Her finner du et 
godt utvalg i nye norske frimerker og 
samleprodukter, samt et begrenset 
utvalg i samlerutstyr.

Besøksadresse: 
Kirkeveien 61
(Majorstuekrysset)

Åpningstid:
Mandag – fredag: 08.00 – 18.00
Lørdag:  10.00 – 15.00

I Frimerketjenestens butikk i 
Persveien 34/36 tilbyr vi det 
meste av det du trenger til din 
frimerkesamling:

• Nye norske frimerker og 
 samleprodukter
• Eldre norske frimerker
• Utenlandske frimerker
• Samlerutstyr og rekvisita

Åpningstid 
Mandag - fredag: 09.00 – 15.00 
Gratis kundeparkering

Kontakt
E-post: frimerketjenesten@posten.no
Tlf:  23 14 78 70

Nettbutikk:  posten.no/frimerkebutikken


