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KLUBBENS POSTADRESSE: 

Frydenlundgata 14, 0169 Oslo 

Klubben har ikke eget telefonnummer.  
Bruk nummer som er oppgitt for hver enkelt person. 

http:// www.oslofilatelistklubb.no 
Ny E-postadresse: ofk1886@gmail.com 

Giro 0532 27 40702 

IBAN-nummer NO05 0532 2740 702 

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 

 

BIBLIOTEKET 

Frydenlundgata 14 

har åpent tirsdager kl. 19-21 

 

REDAKTØR 

 Per Erik Knudsen 

E-post: per.erik.knudsen@wemail.no 

TRYKK: Merkur-Grafisk AS 

OPPLAG: 500 
ANNONSEPRISER (Ex. Moms): 

1/1 side s/h kr. 500 
1/1 side farger kr. 1000 

OFKs medlemsblad sendes i år til 

medlemmene i mars, august, 

september og november. 
Frist for stoff 1/2, 15/4, 15/8 og 1/11. 

Aktuelle opplysninger om møter og 

arrangementer vil alltid være å finne på 

klubbens hjemmeside: 

www.oslofilatelistklubb.no 

Klubben sender meldinger på e-post til 

medlemmer som har gjort klubben kjent 

med sin e-postadresse. 

 

Oslo Filatelistklubb 
(Org.nr. 961 210 461) 

er landets eldste frimerkeklubb. I 2021 vil 
klubben markere sine 135 år. Med nær 400 
medlemmer er den også landets største.  

I tidsrommet september til mai avholdes 
normalt medlemsmøter og klubbaften/ 
auksjon hver mandag. 

På medlemsmøter er det kåserier over 
filatelistiske emner eller temaer av allmenn 
interesse, oftest ledsaget av lysbilder. På 
klubbauksjonene kan man være tilstede 
eller delta med skriftlige bud. 

Møtene finner stort sett sted på Schafte-
løkken, Zahlkasserer Schafts plass 1, 0267 
Oslo (like ved Frogner plass). Klubbaftener 
kan også finne sted i klubbens lokaler i 
Frydenlundgata 14, 0169 Oslo. 

LEDER: 

Tore Berg 
Mobil: 916 63 558. 

E-post :toreberg@online.no 

NESTLEDER: 

Bjørn Eirik Rasmussen 

M 901 24 634  P 67 55 93 85 

E-post: berasmussen@hotmail.com 

STYREMEDLEMMER: 
Svein H. Andersen, 
Mobil: 992 08 772 

E-post: sveinharthor@gmail.com 

Thore Habberstad, 

P 22 19 29 22 M 993 67 560 

E-post: thore.habberstad@getmail.no 

Rolf A. Hauge 

Mobil 918 27 650 

E-post: rolfahauge@gmail.com 

STYRETS SEKRETÆR: 
Svein H. Andersen, 
Mobil: 992 08 772 

KLUBBENS KASSERER 
Bjørn Muggerud 
Mobil 905 21 375 

E-post: bmuggeru@online.no:  

BIBLIOTEKAR: 
Kjell Åge Johansen 

E-post: kj-aagj@online.no 
Mobil 920 13 268 

KLUBBAUKSJONER: 
Jan Henrik Fjære,  

Thore Habberstad og Svein H. Andersen  
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Noen ord fra klubbens leder: 

MØTESESONGEN ER I GANG – vi er optimistiske nå. Høstens første møte ble holdt 
mandag 30.8. og årsmøtet (utsatt) mandag 6. september. Høsten møteprogram med 
tider og innhold kan du lese i bladet. Auksjonslisten – dato 20. september er inntatt i 
bladet. Illustrasjoner mv er som vanlig tilgjengelig på nett. 

FILOS 2021 – den holdes i dagene torsdag 30.9. til lørdag 2.10. Påmeldingsfristen er 
utløpt, og det er klart med ca. 100 rammeflater. Det blir også andre tilbud, vi håper å 
se både våre medlemmer og andre i disse dagene. Vi trenger frivillige til dugnad de 
aktuelle dagene. Ta kontakt per mail, telefon eller på et møte, Please!  

JUBILEUMSFEST og PALMARES holdes 1. oktober. Vår klubb fyller 135 år i desember 
og markering av dette legges sammen med palmares og premieutdeling. 
Arrangementet holdes fredag 1. oktober. Du finner opplysninger i dette bladet. 
Medlemspris er satt til 600, og ektefelle kan delta til samme pris. 

SALGSDAGER – i perioden der fysiske møter ble stoppet har Svein og andre holdt 
salgsdager i vårt bibliotek. Vi håper dette kan tas opp igjen. 

FELLESREISE – det er en mangeårig tradisjon. Reiser i 2020 og 2021 kunne ikke 
gjennomføres. Vi ser nå mot 2022, og kommer tilbake til saken. Generelt skjer det 
fortsatt jevnlig endringer i fargekartet for aktuelle land, og det kompliserer 
forpliktende bestillinger. 

MAILADRESSER. Det kan ikke gjentas ofte nok - vår sikreste og raskeste måte å nå 
medlemmene på er via E-post. Har du ikke registrert din adresse hos oss, anbefales 
det. Vi sender som mange av dere er kjent med, jevnlig mailer med informasjon om 
status og kommende hendelser. I de usikre tider vi nå forhåpentlig har lagt bak oss er 
det kun mail som når raskt nok frem. 

HUSK FILOS 2021! Møt opp en eller flere av utstillingsdagene.  
Kan du delta med dugnad setter vi pris på det. Meld deg på 
festmiddagen. Utallige oppfordringer er herved gitt! 

Jeg ønsker der alle en god høst og Coronafri helse, og god helse generelt. Og håper 
selvsagt at vi kan treffes på medlemsmøter og andre arrangementer. 

 

Tore Berg,     leder 
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HØSTENS VIKTIGSTE HENDELSER    

FILOS 2021 – kombinert regional og nasjonal 
utstilling i Majorstuen kirke. Tidsrom 30.9. til 2.10. 
Lørdag 2. oktober er også Frimerkets dag. Vi tilbyr 
variert utstilling, foredrag, handlere og selvsagt det 
sosiale i å treffe andre samlere. Se sidene med 
nærmere opplysninger her i dette bladet. 

 
DUGNAD ifm FILOS 2021. Vi arbeider med 
utstillingen FILOS 2021, som holdes torsdag 30. 
september til lørdag 2. oktober. Det er behov for 
frivillige alle dager, både til opp- og nedmontering 
samt hjelp/vakt.  Vi håper på din bistand. Ta kontakt 
med klubben eller formann/sekretær. Vi sender 
fortsatt påminnelser på e-post.  
 
BANKETT/jubileumsmiddag fredag 1. oktober. 
Klubben fyller 135 år i desember 2021. Vi har bestilt 
lokale for kombinert utstillingsfest mv. – Thon Hotel 
Opera ved Oslo sentralstasjon.  Denne vil erstatte 
annet arrangement i desember.  
Medlemspris kr. 600,-.   
 
Påmelding innen 15. sept. til ofk1886@gmail.com 
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PROGRAMOVERSIKT for klubbens møter høsten 2021 

• 30. august – oppstart - klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 6. sept. – årsmøte (utsatt fra mars) Schafteløkken 

• 13. sept.       – klubbmøte Frydenlundsgt 14  

•                           om nye kataloger og annen litteratur 

• 20. sept.       – auksjon Schafteløkken               (Auksjonsliste i dette INFO) 

• 27. sept.       – klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 4. oktober    – klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 11. oktober  – klubbmøte Schafteløkken  

                          Georg Størmer: Skilling posthorn 

• 18. oktober  – klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 25. oktober  – klubbmøte Schafteløkken  

                          Tore Berg: Norgeskatalogen 2022 (med forbehold) 

• 1. november – klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 8. november – klubbmøte Schafteløkken  

                           Jan Michelet: Finland - ikke bare de 1000 sjøers land,  

                                                                      men også de 1000 stemplers land 

• 15. november – klubbmøte Frydenlundsgt 14 

• 22. november – auksjon Schafteløkken 

• 29. november – klubbmøte  Schafteløkken 

                              juleavslutning  

                              inkl foredrag om årets frimerker 2022 – Halvor Fasting 
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Noen linjer fra redaktøren: 

Også i dette nummeret av INFO er det meste av stoffet kommet fra styret. Naturlig 
nok når det dreier seg om utstilling og jubileum. Men bladet inneholder også gode 
artikler om annet enn «tørt» foreningsstoff. Det burde vært flere av dem. 

I de siste nummer av INFO har det vært noen fargeklatter som har uttrykt ønske 
om stoff til bladet. De har ikke hjulpet så veldig mye til dette nummeret. Bladet 
ble nesten fullt nok uten flere bidrag fra medlemmene.  

Men – til neste nummer og det etter det trenger vi små og store artikler. Vi har de 
fleste av oss spennende brev som kan kommenteres. Føler du deg ikke skrivefør 
nok, så hjelper både redaktør og formann etter beste evne til med formuleringer. 

Alle e-post-adresser du behøver står på side 2.                    Per Erik 

 



 
  

Ballongpost 1870 (igjen fra donasjon Hans Enger) 

Frankrike erklærte 19. juli 1870 krig mot Preussen og det nordtyske forbund, som 
igjen var støttet av Baden, Bayern og Württemberg. 
Det viste seg raskt at Frankrike var underlegne. Frankrike (med unntak for Paris) 
overgav seg etter en kort krigsperiode. Paris ble deretter beleiret. Dette medførte at 
Paris mistet kontakt med omverdenen (ingen mobiler, intet web den gang). 
Oppfinnsomhet gjaldt, og blant annet ble satt i gang med ballongpost. I tiden 18. 
september 1870 til 27. januar 1871 ble det således i alt sendt opp 67 slike ballonger, 
med mannskap og post. Ballongene hadde som mål å lande utenfor de beleirede 
områder – for deretter å videresende posten. Det lyktes i stor grad, selv om noen 
havarerte. Fra et norsk ståsted er det mest interessante ballongen som kom på 
avveie og landet på Lifjell i Telemark, der den landet 25. november 1870. Den var 
nedom bakken og mannskapet hoppet av sammen med noe post de fikk med seg. 
Deretter forsvant ballongen igjen opp i lufta og restene ble gjenfunnet ved Mandal. 
De to som førte ballongen trodde deres siste dag var kommet, vinteren var kommet 
til Norge. De fant etter en lang fottur frem til noen lokale som bisto. Deretter ble de 
transportert til Kristiania og feiret som helter. Ballongkurven er utstilt på Teknisk 
museum, Oslo. 

Utfallet av krigen førte til at det franske keiserdømmes fall og opprettelsen av den 3. 
republikk. Tyskland på sin side opprettet et keiserrike (under prøyssisk herredømme) 
og i praksis ble dette starten på Tysklands samling. 

Halvor Kleppen utgav i 2020 bok om ballongen Ville d'Orleans. Den var ballong nr 37, 
som forsvant ut over Atlanteren og etter flere timers reise kom inn over Norge.  
Planen var at boken og en stor samling ballongpost samlet av den nå avdøde Svein 
Arne Hansen skulle vises frem på Dyrsku'n i Seljord i september 2020. Dette til 150 
års jubileet. Dyrsku'n ble av kjente årsaker avlyst. Du kan lese mer om dette i NFT nr 
6/2020 side 22 flg. Boken finnes i klubbens bibliotek og også i salg. 

I donasjonen fra Hans Enger finnes et ballongbrev. Du finner mer om donasjonen i 
INFO nr. 2. Dette ballongbrevet er adressert til London og sendt med en av de tidlige 
ballongene 

                    



 
  

De Nordiske Filatelistmøder 1893 - 1910 

Samlere i Sverige, Danmark og Norge hadde fra de tidlige klubbår kontakt med 
hverandre. Dette samarbeidet førte bla frem til etableringen av Nordisk 
Filatelist-Forbund og også det felles tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, 
som utkom fra 1894. "Nordisk" var blant annet vår klubb sitt tidsskrift til inn 
på 1940-tallet. Norsk Filatelistisk Tidsskrift utkom første gang i 1942 og etter 
noen år ble det tilbudet til våre medlemmer. I klubbens bibliotek finnes et 
rikholdig utvalg av utgivelser, lover, referater mv. 

Ideen om et felles nordisk filatelistmøte kom raskt opp, og i 1893 ble det 
første møte holdt i Lund, Sverige. En viktig beslutning var nettopp at det skulle 
etableres et tidsskrift. Møte nr. 2 ble holdt i Kristiania (1895), møte nr. 3 i 
København (1897) og så Stockholm (1899). Deretter var det igjen Kristiania sin 
tur, men klubbens økonomiske stilling gav ikke anledning til det. København 
bisto oss og sørget for møte i København i 1904. Kristiania tok ballen igjen i 
1910 og medio juni ble det 6. Nordiske Filatelistmøde arrangert i Kristiania. 
Dette var det siste møte i denne jevne rekken. Klimaet mellom landene ble 
endret, krigen kom fra 1914 etc. Det ble påfølgende holdt et møte i 
Stockholm, men først i 1926. Tidsskriftet fortsatte å utkomme, med mye bra 
innhold. Fra ca. 1915 og utover tilkommer mye bra blant annet om våre eldre 
frimerkeutgivelser og posthistorien. Anderssen & Dethloff utgav sin to 
håndbøker (1914 og 1924) og de publiserte også i tidsskriftet. J. Jellestad var 
en annen som publiserte gode studier. Ikke minst må nevnes at opplatingen 
av vårt første frimerke var klar i 1930, og den gikk over 4 utgaver av Nordisk 
Filatelistisk Tidsskrift samt særtrykk av samme (med donasjoner for å dekke 
trykkekostnadene).  

De nordiske møter hadde program over flere dager, og ikke minst (surprise, 
trommevirvel...) det var tilhørende festligheter. Fra agenda for 1910-møtet 
nevnes at det var Lunch paa Holmenkollens Turist Hotel, Udflugt mellom 
Øerne i Fjorden med Dampskibet "Varden" og sluttelig Postbanket paa 
Sommeretablissementet "Dronningen". 

Arrangørene hadde tydeligvis gode kontakter for transport. Under avsnittet 
"Sporveie" heter det: Møtets Deltagere har Adgang til at benytte samtlige 
Byens Sporvogne gratis mot fremvisning af Møtets tegn. 

Det går mot festmiddag for FILOS, husk endelig å melde deg på. Vi kan ikke 
skilte med gratis bruk av byens sporveier, heller ikke Postbanket. Men, 
festmiddag skal det bli. 
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Hjelpestempler benyttet i Oslo 

I NK har det gjennom årene vært mange artikler om stempler og flere er på beddingen. 
Bøker er utgitt over stempler fra mange av de «gamle» fylkene, selv om en del gjenstår 
er det mange sider å bla gjennom om du bare semler et område. En bok som ble utgitt 
for et par år siden av Jarl A. Aspaker dekker alle fylkers hjelpestempler, også fra de det 
ikke finnes trykte oversikter, basert på Langangens oversikter i Frimerke Forum. 
Oversikten inneholder de stemplene som var kjent av forfatteren på det tidspunktet. 
Boka finnes selvsagt i klubbens bibliotek. 

For Oslo har det dukket opp mange hjelpestempler gjennom årene og stadig dukker 
det opp stempler jeg ikke har registrert/sett. Mange jeg finner på nettauksjoner er det 
ikke mye konkurranse om, mens andre plutselig viser seg å være «meget» interessante 
for flere samlere. Totalt har jeg funnet 356 forskjellige hjelpestempler i Oslo, langt flere 
enn i Aspaker, basert på hans innholdsfortegnelse. 

3Ser vi på bruken av hjelpestemplene, er de fleste brukt på juleposten (postkort) eller 
kortere perioder ellers i året. Når ble hjelpestemplene brukt? Som nevnt, på 
juleposten. Men annen bruk er også «vanlig». Vanlige stempler ble slitt og måtte inn til 
reparasjon/overhaling. Da ble det ofte sendt ut hjelpe-/reservestempler for avhjelpe 
stempling på postkontorene. De måtte ha stempler for å ekspedere posten og da var 
dette løsningen. Når stempler skulle erstattes med nye type, beholdt enkelte 
postkontor de gamle stemplene og brukte dem i julerushet i stedet for å rekvirere et 
hjelpestempel. 

Hjelpestemplene i Oslo består av 3 varianter. Schweizerstempel med arabiske eller 
romerske månedstall og to-ringstempler med arabiske månedstall som er det er flest 

av. 
 

 

 

 

Bruksperioden strekker seg fra 1906 til 2001, nærmere 100 år. Nesten hele steds-
registeret fra Abelsø til Økern. En kan vel konstatere at det ikke vil bli behov for 
hjelpestempler nå som alle postkontor blir nedlagt med unntak av 5 i Oslo. 

 

   

Hjelpestempler fra av 
de 3 typene benyttet i 
Oslo: 
 Kristiania 
G(rünerløkka), Alnabru 
og Aker Sykehus 

 

Det siste kjente 

hjelpestempel brukt i 

Oslo: Bekkelaget i 2002 
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            Hjelpestempel på brev fra Bogstad Camping på åpningsdagen for sesongen 1959 
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Helsak fra 

redaktørens 

eksponat på FILOS 

2021.  

Blandet Slesvigsk og 

tysk oppfrankering 

på fellessonekort. 

Mulig bare 8 dager 

I juni 1920. 



 
  

Dykk i arkivet              Kiöbenhavn – Kongsberg 1802 
                                      Oddbjørn Salte       Kilde: Rigsarkivet i  København  

At postgangen mellom Christiania og Kiøbenhavn gjennom Sverige var 
krevende, er det mange beviser på. Bohuslen og Halland var utsatte områder. 
Deler av ruta gikk gjennom øde og ubebodd terreng, og transporten ble flere 
ganger utsatt for overfall. Posttransporten var bevæpnet, men var likevel 
utsatt for angrep. Stort sett foregikk posttransporten på et fredelig vis, men 
det var mange ”skjær i sjøen”. Det var til tider store verdier som ble sendt med 
posten mellom Norge og Danmark, og Ekspressene fra Kongsberg inneholdt 
ofte betydelige verdier. Det var alltid en stor risiko for disse Ekspressene, og 
farevarslingen langs ruta var relativt god. Det følgende dokumentet fant jeg i 
Rigsarkivet i København sammen med en rekke andre spennende dokumenter. 

”Promemoria 
Den Kongelige Expresse mellem Kiöbenhavn og Kongsberg, Josias Daniel 
Schmidt har under Gaars Dato hertil indberettet, at Gjestgiveren paa Redberg i 
Sverrig har tilskrevet ham, at Rövere og Mord tog Overhaand imellem Backa og 
Kongelv. Tillige har man af en Jndberetning fra Postmester Schæffet erfaret, at 
den svenske Post nylig er bleven rövet i Nærheden af Warberg. 

Da man heraf maa befrygte Usikkerhed saavel for den norske Brev-Post som for 
den herimellem og Kongsberg gaaende Expresse; Saa har man troet herom at 
burde underrette det Kongelige Departement for de udenlandske Sager, 
henstillende til Samme, om det var mueligt at der i foranförte Anledning kunde 
erholdes nærmere Undersögelse og i fornödent Fald saadanne Foranstaltninger 
bevirkede, som kunde betrygge baade den norske Brev-Post og Expressen ved 
deres Passage igiennem den Deel af Sverrig, hvor der var Fare at befrygte. 

Generalpostamtet den 16de November 1802 
PWLange (sign)  Knuhty (sign) ... (sign) 

Til Det Kongelige Departement for de udenlandske Sager” 

Oddbjørn Salte er en av de fremste posthistoriske forskerne i Norden og OFK-medlem. 
Han har systematisk arbeidet seg gjennom deler av riksarkivene i Danmark og Norge 
og gjennom statsarkivene for å finne interessant stoff. Han har fotografert adskillige 
tusen dokumenter og etter hvert transkribert de han finner mest publikumsvennlige. 
Oddbjørn har lovet å sende flere slike korte innlegg til INFO. 
I dag er det langt færre kontante midler å røve. Posten har ikke lenger lett røvbare 
sendinger og heller ikke de få postkontorene som finnes, har kontantbeholdninger 
som gjør det verd å planlegge ransforsøk.  
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VELKOMMEN TIL FILOS 2021 

Regional- og begrenset nasjonal frimerkeutstilling 
 

Sommeren er i sin avslutning, og nå går det mot frimerkeutstillinger.   

 

Utstillingen arrangeres torsdag 30. september (åpningstid kl. 15-19), fredag 1. oktober 

(kl. 11-16) og lørdag 2. oktober (kl. 11 – 16). Lørdag 2. oktober er også Frimerkets dag. 

Utstillingslokalet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Det er gangavstand fra 

Majorstuen T-bane stasjon og også stoppested for buss like ved kirken. 

 

Posten vil ha egen stand med salg av frimerker og stempling med Frimerkets Dag stempel.  

Arrangøren har salg av egenproduserte kort, konvolutter og PF`er, alle med motiv av tog. 

Dovrebanen fyller 100 år i høst, og jernbane er også et tema ifm Filos 2021. 

Vi minner også om at det vil være et særstempel for hver dag 

– Torsdag - lørdag, utstillingens Filos stempel 

– Fredag, særstempel med jernbanemotiv 

– Lørdag, særstempel med Frimerkets Dag 

 

I anledning utstillingen arrangeres det kombinert jubileumsmiddag for Oslo Filatelistklubbs 

135-års jubileum samt Palmares for utstillingen inkl premieutdeling. Tidspunktet er fredag 1. 

oktober, kl. 1900. Sted: Thon Hotels Opera, Dronning Eufemias gate 4, rett ved Oslo 

Sentralstasjon. Prisen er kr 950 per person. I dette inngår 3-retters middag, velkomstdrink, vin 

til maten og kaffe. Påmelding sendes Oslo Filatelistklubb, e-post: ofk1886@gmail.com innen 

den 15. september 2021. 

Hotellet ivaretar lovbestemte regler om Corona restriksjoner, antall plasser begrenses av dette. 

Vi anbefaler at man er tidlig ute med påmeldingen. 

 

Opplysninger om detaljer i programmet, avbildning stempler, bestilling mv. distribueres på 

nettsidene til klubbene, se www.oslofilatelistklubb.no og www.sentrumfilatelistklubb.com  

 

Velkommen til Oslo og FILOS 2021, i dagene torsdag 30.9., fredag 1.10. og lørdag 2.10.!  

 

 

Med vennlig hilsen 

Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb 

 

 

mailto:ofk1886@gmail.com
http://www.oslofilatelistklubb.no/
http://www.sentrumfilatelistklubb.com/


 

  

Utstillingskomite 
Svein H Andersen 

Tore Berg 

Jan-Henrik Fjære 

Arne Thune-Larsen 

Ottar Saasen 

Per Helmer Skaali 

Rolf A Hauge 

Bjørn Eirik Rasmussen 

 

Jury 
Atle Fossmark 

Axel Bromander 

Per-Christian Wallén 

Utstillere alfabetisk oversikt 

Mesterklasse 
Klaas Biermann          Oslo Filatelistklubb  

Heskestad, Terje        Flekkefjord Filatelistklubb 

Nasjonal del 
Gilberg, Frank            Fredrikstad Filatelistklubb 

Grøtting, Roar            Oslo Filatelistklubb 

Karlsen, Øivind R       Drammens Filatelist-Klub 

Kiserud, Egil          Oslo Filatelistklubb 

Knudsen, Per Erik      Oslo Filatelistklubb 

Kvinnesland, Odd Arve Farsund Filatelist Forening 

Lund, Eivind          Grimstad Filatelistklubb 

Lundblad, Yngve H    Troms Filatelistklubb 

Nordal, Torgeir          Vest-Telemark Frimerke- og 
                                      Myntklubb 

Olsen, Karl-Erik L.      Troms Filatelistklubb 

Oslo Filatelistklubb 

Pedersen, Petter E     Kristiansand Filatelistklubb 

Sørum, Per Åge           Nordenfjeldske  Filatelistfor. 

Slettebø, Hallvard      Stavanger Filatelist-Klub 

Størmer, Georg           Oslo Filatelistklubb 

Regional del 
Ankarstad, Jan           Oslo Filatelistklubb 

Grøtting, Roar           Oslo Filatelistklubb 

Hansen, Ragnvald       Oslo Filatelistklubb 

Hanssen, Kjell A          Troms Filatelistklubb 

Klemetsen, Jon           Bergen Filatelistklubb 

Lund, Eivind           Grimstad Filatelistklubb 

Martens, Erik Chr.       Stavanger Filatelist-Klub 

Nårstad, Morten         Oslo Filatelistklubb 

Solaas, Bjørn Gunnar  Kristiansand Filatelistklubb 

Sundsbø, Ivar J            Oslo Filatelistklubb 

Østensjø historielag 

FILOS i dette INFO : 

Program       side 11 

Jury        side 12 

Utstillere       side 12 

Eksponater 
Regional del            side 13 

Kart  side 14-15 

Eksponater 
Nasjonal del      side 16-17 

Ærespriser         side 18-19 

 



 
Utstiller med eksponatbeskrivelse – regional del 

Tradisjonell 

1 Roar Grøtting, Oslo Filatelistklubb.  Grønlands pakkepostmerker 

2 – 6 Ivar J Sundsbø, Oslo Filatelistklubb Norway Official stamps 

7 – 9 Jon Klemetsen, Bergen Filatelistklubb Mussolinis Italia 

10 Ragnvald Hansen, Oslo Filatelistklubb De VI Olympiske vinterleker.  
Oslo 1952 

11–15 Ivar J Sundsbø, Oslo Filatelistklubb Belgium 1840 – 1870 

Posthistorie 

20 Morten Nårstad, Oslo Filatelistklubb Two-kopek stamps were just  
enough! 

11 Erik Chr. Martens, Stavanger Filatelist-Klub  Mot lysere tider 

22−26 Ivar J Sundsbø, Oslo Filatelistklubb  Romsdal 1790 – 1945 

Helpost 

30−34  Roar Grøtting, Oslo Filatelistklubb Norske militære tjenestebrevkort 
 1884 -1926   

                                                                                      Korrespondansekortene 

Luftpost 

40 Jan Ankarstad,  Oslo Filatelistklubb De første norske luftpost ruter 

Motiv 
50−54 Bjørn Gunnar Solaas, Kristiansand Filatelistklubb     Martin Luther –  

              munken som ble reformator 

Stempelmerker 
60 Eivind Lund, Grimstad FK  Ferrocarril de Puerto Bolivar,  

01.01.1920 - 01.01.1925 

Postkort 
70–72 Kjell A Hanssen, Troms Filatelistklubb  Postkort fra Svalbard 

Utenfor konkurranse 
80          Østensjø historielag Telegrafdirektør Thomas Thomassen Heftye –                                                  
                                                          en av de som døde i Nidareiulykken 
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FILOS 2021 

Majorstuen kirke 

 

Ramme 1 til 80 - Regional del 

Ramme 100 til 181 - Nasjonal del 
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OFK Germeten  

Posten 

Jernbane Geir 

Brunsæl 

Sentrum 

Auksjon 

Premie-

bord 

Foredrag / hvileområde 

Regional 

Nasjonal 

1 22 

100 



 

  

Utstiller med eksponatbeskrivelse – nasjonal del 

Mesterklasse 

200 −207 Terje Heskestad, Flekkefjord Filatelistklubb 
  Postal History of the Southern Coast of Norway until GPU 

208 – 212 Klaas Biermann, Oslo Filatelistklubb 
  Norway - Coat of Arms 1855 -1868 

Tradisjonell 

100  Georg Størmer, Oslo Filatelistklubb 
  Brev med blandings-frankatur Oscar/Våpen II i 1863-67 

101 - 106 Per Åge Sørum, Nordenfjeldske Filatelistforening 
  Studier av margtrykk på ark med tjenestemerker fra  
                            Chr. Knudsens trykkeri 

107  Per Åge Sørum, Nordenfjeldske Filatelistforening 
  Eksempler på bruk av NK T8; 2 på 5 øre lilla i nyanser 

108 - 112 Frank Gilberg, Fredrikstad Filatelistklubb      St Helena 

Posthistorie 

120 - 127 Petter E Pedersen, Kristiansand Filatelistklubb 
  Christianssand - Posthistorie mot 1900 

128 - 132 Hallvard Slettebø, Stavanger Filatelist-Klub 
  Norway in America 

133 - 137 Odd Arve Kvinnesland, Farsund Filatelist Forening 
  "Bergen - Newcastle Postekspedisjon 1890 til 1939" 

138  Eivind Lund, Grimstad Filatelistklubb 
  Maritime mail from Guayaquil during the last years before UPU 

139  Øivind R Karlsen, Drammens Filatelist-Klub 
  Postoblater til forsegling av verdisendinger 

140 - 144 Olsen, Karl-Erik L., Troms Filatelistklubb 
  Tromsø 1810 - 1910 

16 



 

  

 

Helpost 

150 - 157 Roar Grøtting, Oslo Filatelistklubb 
  Norsk helpost - POSTHORNUTGAVENE 1892 – 1925 

158  Knudsen, Per Erik, Oslo Filatelistklubb 
Slesvig. Helsaker brukt under "Plebiscit-perioden" 1920  
med hovedvekt på oppfrankering. 

Motiv 

160 - 164 Yngve H Lundblad, Troms Filatelistklubb      Hester 

Åpen 
170  Egil Kiserud, Oslo Filatelistklubb 
  D/S "Fæmund II" på Femunden 

Postkort 

180  Torgeir Nordal, Vest-Telemark Frimerke- og Myntklubb 
  Arendal - Tveitsund/Treungenbanen 

181  Egil Kiserud, Oslo Filatelistklubb 
  Fra Svangstrand til Kongens utsikt og Sollihøgda 

Litteratur 
L1  Øivind R Karlsen, Drammens Filatelist-Klub 
  Norske Postoblater og Postoblatstempler 

L2  Norgeskatalogen Postal III, Oslo Filatelistklubb 

 

Egne notater:  
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ÆRESPRISER 

På denne siden priser 

gitt av  

Bergens Filatelist-Klub 

Nordenfjeldske 
Filatelistforening 

Tromsø Filatelistklubb 

Kristiansand 

Filatelistklubb 

Posten Norge 
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På denne siden ærespriser gitt av 

Norsk Posthistorisk Selskap 

Stavanger Filatelist-Klub 

Fredrikstad Filatelistklubb    

 

   Samt «staupet» fra 
   Norsk Filatelistforbund 

Prisene står til juryens disposisjon, noen få med føringer fra donator. 

19 
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Nytt fra biblioteket      Av Kjell Åge Johansen 

Det er ikke kommet mange nyheter i biblioteket siden Info nr. 2, men noe er da 

dukket opp: 

Langaards håndbok nr. 3 Frimerker av Dr. Justus Andersen, Conrad Langaard, Oslo,  

    før 1938 

Jarl A. Aspaker: Særstempelboka Del 2 2001-2021, Norgesnett, Hagavik 2021 

Håndbok over Norges frimerker, øremerker med skravert posthorn  
    Bind IV, utgave 1877-187 NK 26-NK 31, Norsk Filatelistforbund, 2021 
Håndbok over Norges frimerker, Centraltrykkeriets produksjon  
    Bind IVa, 20mm utgaven, 2. trykningsperiode 1885-1891, NK 51II, 52I-II og 54I, Norsk 
    Filatelistforbund 2021 
Catalogue of Displaced Persons Prisoners of War Concentration Camp and Ghetto 

Stamps during and after World War II in Germany (Kopi?), Stereo Stamps 

Chronik und Lieblingsstücke, 50 Jahre Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e.V, 
    Forschungsgemeinschaft Nordsiche Staaten, Düsseldorf, 2021 

Frimerkelitteratur kommer i mange forskjellige formater og tykkelser. Etter en liten 
visuell gjennomgang i biblioteket tror jeg at jeg har funnet minste og største format. 
Én av dem er på listen her, Langaards håndbok nr. 3 har et format på 50 x 63 mm og 
har etter all sannsynlighet ligget i en Tobakk-/snuseske en gang på 1920/30-tallet. 
Dette er nr. 3 i en serie på 30 hobbyhefter, men eneste som er om frimerker. Teksten 
er skrevet av Justus Andersen. Baksiden har reklame for Langaards tobakk og snus. 
Den tykkeste boka er nok The Royal Collection fra 1950 som kun ble levert mot 
forhåndsbestilling, dermed ble opplaget begrenset. Vi har bøker med saksdokumenter 
fra UPU kongressene som har større sideformat. Tunge som bly, men fulle av 
informasjon for posthistorikere. 

  

Forsiden 
og 
baksiden 
av 
Langaards 
lille hefte 
om 
frimerke-
samling 
omtrent 
i fullt 
format. 
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                        Bibliotekets tykkeste bok: “The Royal Collection” fra 1950 
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Hva som finnes i biblioteket 

Klubbens bibliotek inneholder i hovedsak 

1. Bøker og hefter 
Dette er håndbøker, monografier, antologier, årbøker, Postens sirkulære og 

statistikkårbøker etc. 

2. Tidsskrift 
I hovedsak tidsskrift som kommer ut jevnlig. Mange får vi tilsendt, 

hovedsakelig fra norske klubber. Noen tidsskrift er abonnement, men det er 

eneste mulighet for å få dem. 

3. Kataloger 
Hovedtyngden er de store katalogutgiverne, men gjennom årene har vi 

mottatt kataloger fra en mengde katalogutgivere. Disse katalogene kan være 

på språk få eller ingen behersker (Goole translate løser problemet), men 

kataloger er bygd opp med de samme symboler, så bruken er relativt enkel. 

4. Auksjonskataloger 
Alle norske auksjonskataloger som vi mottar vil være tilgjengelig i biblioteket. 

Ellers beholdes bare såkalte «Name sales» og spesialiserte landkataloger. 

5. Utstillingskataloger: 
Alle norske utstillingskataloger, som vi har mottatt, i tillegg til bulletiner og 

palmares/jury beretninger finnes i biblioteket. Det er også et stort utvalg av 

internasjonale utstillingskataloger. 

Oversikt over bibliotekets samling finnes som regneark og Pdf på klubbens 

hjemmeside. Disse oversiktene blir lagt ut i oppdatert versjon 2 ganger i året og kan 

lastes ned av alle.  Det er registrert nærmere 15000 titler i skrivende stund.  

I tillegg finnes innholdsfortegnelse for Info på hjemmesiden og denne legges ut etter 

hver utgave (4 ganger i året). 

22 

Biblioteket har mottatt fra et dødsbo et antall brevordnere med 

papirer/bulletiner o.s.v. i tillegg en del løsblad om Bautenserien fra Tyskland. 

Vi trenger spesialisthjelp til å sortere disse. Kontakt biblioteket på e-post  

kj-aagj@online.no eller telefon 920 13 268.  
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39-blokken 

er ikke med på 
klubbauksjonen 
på de neste 
sidene. Men du 
kan se den i sitt 
rette element på 
FILOS 2001, 
halvannen uke 
senere. 
 



Utlevering av solgte objekter vil skje i salen eller bli sendt ut i løpet av auksjonsuken
NB! Vi tar forbehold om evt skrivefeil.

Nr. Status Beskrivelse Verdi Utrop Til-
slag

1 xx Norge NK 260 Universitet og NK 259 Den Norske Legion 400 150
2 xx Norge 6 postfriske merker NK nr 155, 133/4, 168,221y, 306 350 50
3 o Norge, Kakeboks med vaskede  merker, god variasjon, ca 1920 og 

fremover
50

4 o Norge Sigareske og pose med stort sett vaskede merker, noe utland, 
stempelfunn?

100

5 FDC Norge, Skoeske med ca 700 brev/kort, mye pent stemplet stort sett 
stempler fra Østfold

400

6 FDC Norge Eske med FDC total vekt 12 kg, må hentes 100
7 FDC Norge Norwex med Vignett nr 8, sjeldenhetsgrad 7, med partoutkort 

fra utstillingen
200

8 FDC Norge NK 260 Universitet, rekommendert 175 100
9 Kort Norge Kort, signerte kort, julekort, morokort, 500 Frimerkets Dag 

1982 etc
250

10 Brev/FDC Norge Lot med brev og FDC, 50
11 kort Norge Nationalteateret og Universitet, stemplet 21 juni 20, "Det 

Nordiske Postmøte i Kristiania 1920"
150

12 kort Kort med Aalborg Bypost påstemplet norske merker, fra 
Internasjonale Arkeologikongress i 1936 i Oslo, mottager i Sverige.. 
Uvanlig særstempel

150

13 kort Norge Brevkort Verdenspostforeningen stemplet Akershus 7 juni 
1907, sendt til Oscarsborg

100

14 xx Norge Fint Norgesalbum fra samlerhuset med postfriske merker i 
perioden 1910-1969, inkludert en del tjenestemerker Bra dekning, 
men ikke komplett

250

15 xx Norge Fint Norgesalbum fra samlerhuset med postfriske merker i 
perioden 1970-1986 (komplett med utvalgte papirtyper). Høyt 
pålydende. 

150

16 xx Norge Fint Norgesalbum fra samlerhuset med postfriske merker i 
perioden 1986-1997 (komplett med utvalgte papirtyper). Pålydende 
over 1200,-.

400

17 Myntsett Norge Tre proof myntsett, 2010 (Ole Bull),  2011 (Oslo Universitet) 
og Svalbard Rublene. Alle prima kvalitet

+ 1000 250

18 Brev Danmark to små polstrede konvolutter, fra Danmark (Århus og 
Ulstrup) til Norge, rekommendert og stemplet tollfritt

10

19 xx/x/o Island 16 siders innstikksbok, dubletter, litt tynt i de tidligere rimelig 
godt besatt fra 1960 og frem til 1975

> 2000 150

Auksjon 20. september 2021
Høstens første auksjon er nå planlagt å bli gjennomført på tradisjonelt vis på 
Schafteløkken kl 18:00 med visning fra kl 17:00. Listen og bilder av de fleste 

objektene finnes på hjemmesiden.Skriftlige bud til auksjonen må være levert innen mandag 20 september kl. 
17:00 enten pr mail til auksjonofk@gmail.com eller i salen. Ved like bud, 

vinner det bud som er levert først! Ellers følges de vanlige 
auksjonsbetingelser. Oppgjør via VIPPS eller bank som vanlig. 



20 o Sverige 32 siders innstikkbok med dubletter fra 1880 -1970, 1000 
merker pluss

200

21 o Sverige 8 innstikksark med ca 750 forskjellige merker 80
22 Brev Sverige Luftpostbrev stemplet Stockholm 8.7.35 til til Sao Paulo ca SEK 750 80
23 FDC Stor Eske med svenske FDC 1997-2018 + litt til 150
24 xx/x/o Åland Tre plansjer med mange merker, inkl noen miniark, 4-blokker, 

dubletter, >100 forskjellige enheter
ca 2 700 100

25 Rotelott Norden (Sverige, Åland, Island) to Innstikksbøker, rotelott med 
mange merker, MS, hefter, noe dubletter US

200

26 xx Europa, liten innstikksbok med postfriske miniark 50 stk, noen gode 
fra Polen

6 800 350

27 xx Europe CEPT nær komplette årganger fra 1960 (inkl Liechtenstein, E 
90), 1962 (inkl Tyrkia)

€ 62 80

28 FDC Europa CEPT 5stk Sveits MI 679/680, 381/82 (medløper med 
overtrykk), 720/21, Frankrike 1957 2 utgaver

€ 72 50

29 o Europa kakebox med vaskede merker 25
30 MS Bulgaria Minisheet 1978 AFA 2667, med påtrykket supplerende 

arkinskripsjon i anledning av internasjonal frimerkeutstilling i Essen
160 25

31 MS Bulgaria Minisheet 1980 AFA 2872, Fugler utgitt i fm FIP kongress i 
Essen

300 40

32 xx Bulgaria - innstikksbok med 69 postfriske miniark 8 300 400
33 xx Romania - innstikksbok med 98 postfriske miniark 6 400 350
34 xx San Marino, AFA 677 Europa 1961, postfrisk øvre høyre hjørne € 250 100
35 Div Spania, Skoeske, brev og kort 100
36 o Sveits Egenmontert samling i tre Safe album, blå, 14 ringer, med 

lommer,  1882 - 2008, vesentlig brukt, mange gode stempler, noe 
ordreavstemplet mot slutten. Høy Verdi AFA 2014

ca 40 000 2 500

37 o Sveits 3 innstikksbøker med restemerker og dubletter fra AFA 62 til 
nyere, noen bedre, Pro Juventute, Pro Patria, noen MS inkludert

ca 2 000 150

38 xx Tsjekkoslovakia Innstikksbok med postfriske miniark, 62 stk 5100 250
39 o Tyskland Allierte besettelsessoner AFA 1 - 58, minus miniark, flott 

samling
ca 2 000 200

40 Brev Tyskland tre interessante brev fra 1948 50
41 Brev Tyske Rike, kort stemplet 10 april 1938 med Hakekors i stempelet 25

42 o Tyske stater Helgoland 1875 AFA nr 12, litt slitent merke med et par 
lave hjørnetagger, utbys "as is"

ca 8 000 400

43 o Tysk stater Braunschweig 195 AFA 20 Stukken kant, en lav 
hjørnetagg

500 50

44 o Tysk stater Allenstein / Plebescite, liten lot med merker, inkl AFA 18 
(15pf)

ca 400 30

45 xx/x/o Tyske stater 13 albumark med Amerikansk/Engelsk sone 
Wurttemberg, Rheinland-Pfalz 1945 - 48, Mange merker, hovedverdi 
ligger i Amerikansk/Eengelsk sone

ca 1 800 150

46 xx/o Tyske stater plansje med merker fra Baden, Rheinland-Pfalz, 
Wurttenberg

300 30



47 xx/o Tyskland lokalutgaver Berlin og Østsachsen, plansje med AFA 1-7 
komplett og AFA 8 og 12, sannsynlig med stukken kant, Østsachsen 
talltegning i flere varianter også inkludert sannsynligvis  AFA2D- 10D 
(Grossrohrsdorf udgave) 
OBS Tar ikke ansvar formulig forfalskninger derav lavt utrop!

ca 10 000 300

48 xx DDR Russisk sone, Leipziger Høstmesse, AFA 33/34 helark, med 
varianter 

150 100

49 Restelott Tyskland skoeske med diverse merker fra Tyske rike og annet, både 
xx og o, bunke med FDC

80

50 o Tyskland - Berlin 1948 - 51, forskjellige typer og varianter 
amerikansk/britisk sone

50

51 xx Ungarn - innstikksbok med 94 postfriske miniark 5 000 300
52 xx/o Cuba ca 400 ulike merker fra tidligere til nytt 50
53 o China ca 320 merker på innstikksark 50
54 o Japan ca 210 merker på innstikksark/kort 60
55 o Rotelott, eske med all verdens rester, merker, konvolutter,  

motivsamlinger, må sees, ca 9kg
150

56 XX Motiv to presentasjonsfoldere Living Earth 2 og 3, samutgivelse fra 
2001/2002

50

57 o Motiv 54 siders innstikksbok med motiver fra hele verden, flott 
utvalg, for det meste stemplet

50

58 o Motiv ca 210 sommerfugler på innstikksark 40
59 o Motiv Fly og romfart ca 210 ulike merker 50
60 o Motiv Motorkjøretøyer og tog ca 350 merker på innstikksark 50
61 o Motiv Sopp ca 50 ulike merker 20
62 o Motiv Idrett OL/VM i 2 stk innstikksbøker ca 700 merker 100
63 xx Motiv Julemerker helark (28 stk inkl noen dubletter) fra Danmark, 

Grønland, Færøyene, inkl nytrykk serie nr 4 av Grønlands 
pakkeportomerker 1983 også med info om utgivelser fra 1984/85, 
inkl spesialutgave over de 16 første poststasjonene på Grønland.

100

64 Katalog AFA 2010 Vesteuropa 2 bind GI BUD Gi bud
65 Rotekasse Rotekasse diverse album, kort, klipp 100



Ingen kjenner Norge bedre

Velkommen  
til våre butikker

Kontakt

E-post: frimerketjenesten@posten.no | Telefon: 23 14 78 70 
Postadresse: Posten Norge AS, Frimerketjenesten,  
Postboks 250, 0510 OSLO

Besøk også vår butikk i Persveien 
34-36 i Oslo. Vi har åpent  
mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.  
Gratis kundeparkering.

Majorstuen postkontor selger 
også samlerutstyr, og har et 
utvidet utvalg av nyere frimerker 
og samleprodukter. Åpningstider 
mandag-fredag kl. 08.00-18.00, 
lørdag kl. 10.00-15.00

Du finner det meste av det du trenger 
til din frimerkesamling i vår nettbutikk 
posten.no/frimerkebutikken 

• Nye frimerker og samleprodukter
• Eldre frimerker
• Samlerutstyr 


