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Formål

• Krigs- og feltpostforeningen har som formål å fremme 
interessen for posthistorie knyttet til postkontroll, 
postsensur og feltpost i krigs- og fredstid.  Et hovedmål 
er at ny posthistorisk dokumentasjon knyttet til disse 
områder skal gjøres tilgjengelig for interesserte via 
artikler, gjennom KFFs medlemsblad (tidsskrift for 
krigs- og feltpost), publikasjoner eller på annen måte.  

• Foreningen står tilsluttet norsk filatelistforbund.



•Medlemmer pr jan 2017 116 stk

Klubben har i dag medlemmer både i Norge og i utlandet.

•Kontingent 400,- NOK/40 €/45 $ pr år

•Møtevirksomhet 1 x pr år  (årsmøte)

•Medlemsblad TKF 2 x pr år (vår/høst)

•Egen hjemmeside www.warandfieldpost.com

Greit å vite:

http://www.warandfieldpost.com/


Klubbens medlemmer arbeider, 

forsker/undersøker og samler innen 

mange forskjellige områder. Disse kan 

deles inn i følgende hovedområder:

•Postkontroll

•Feltpost

•Posthistorie



• Den norske 
postkontrollen 1914-
1918 vedrørende 
internerte krigførende.

• Litt: ” Prisoners of war 
and internees in 
Norway i world war I –
1914 – 1919” (John 
Thiesen)

• ”Interniert in 
Norwegen” (Burkhard 
Koop)



• Den norske 
postkontrollen 1939-
1940 og bruk av 
norske sensurremser i 
Nord-Norge 1941/42.

• Litt: ”Den norske 
postkontrollen under 
første del av annen 
verdenskrig” (Torstad)



• Den norske 

postkontrollen 1945-

1946.

• Litt: Arbeidsutkast 

”Den norske Post- og 

Telegramkontrollen 

1945-46” (Torstad) 

http://www.warandfieldpost.com/krigpos2.htm


• Den norske 

postkontrollen i 

Sverige 1944 og 1945.

• Litt: Artikkelsamling 

”Den Norske militære 

Postsentral i Sverige 

og Postkontoret N.L. 

Stockholm 1944-45”



• Tysk postkontroll av 

sivil post i Norge 1940 

- 1945.

• Litt: ”Tysk 

postkontroll av civil 

post i Norge 1940-45” 

(Lindewald)

http://www.warandfieldpost.com/lindew.htm


• Den tyske postkontrollen i 

utlandet av post til/fra 

norske krigsfanger, norske 

politiske fanger og norske 

internerte 2. verdenskrig.

• Litt: ”Norwegian officers 

in German Captivity 

1940-1945 and Their 

Prisoner Mail” (Lørdahl)



• Den tyske 

postkontrollen av post 

til/fra norske 

krigsfanger og 

politiske fanger i 

Norge.



• Den svenske 
postkontrollen av post 
til/fra norske internerte i 
Sverige (omfatter også 
tilbakeholdelse av 
forsendelser fra Sverige til 
Norge etter ønskemål fra 
norske myndigheter).

• Litt: Artikkelsamling ”Den 
Norske militære 
Postsentral i Sverige og 
Postkontoret N.L. 
Stockholm 1944-45”



• Den norske nazistiske 

postkontrollen av post 

til/fra norske internerte 

i Norge.



• Oslo Filatelistklubbs 

Byttekontroll 1940-

1946.



• Post til/fra nordmenn i 

vinterkrigen i Finland 

1939/40.

• Litt: ”Svenska 

Frivilligkåren” 

(Staffan Karlsson) 

(Krigsposten 4/2002)



• Lofot-raidene 1941.

Månedskiftet mars/april.

Første dager i desember.



• Den norske feltposten 

i Norge 1940.

• Litt: Den norske 

postkontrollen under 

første del av annen 

verdenskrig (Torstad)



• Den tyske feltposten i 
Norge 1940-1945 samt 
Deutsches Postamt og 
Deutsches Dienstpostamt.

• Litt: ”Tyske militære 
avdelinger og 
feltpostnumre tilknyttet 
Norge 1940-45” (Lørdahl)

• ”Deutches Dienstpostamt 
Oslo 1942-45” (Bunæs)



• Den britiske feltposten i 
Norge 1940 og 1945 og 
senere år.

• Litt: ”German Prisoners of 
War in Norway 1945-47” 
(Larsson-Fedde, Lørdal, 
Torstad)

• ”British Forces Post 
Offices in post-war 
Norway” (Mike 
Knott/John Daynes)



•Feltpost - Den amerikanske feltpost i Norge 1945 og senere år

•Feltpost - Den franske feltpost i Norge 1940

•Feltpost - Den polske feltpost i Norge 1940

•Feltpost - Sovjetisk feltpost i Norge 1944-1945



• Norsk Feltpostkontor 

Tyskland-Oslo.

• Litt: Artikkelsamling 

”Norsk Feltpostkontor 

Tyskland- Oslo 1947-

53” (Krigs- og 

Feltpostforeningen)



• Norske FN-tropper og 

-observatører.

• Litt: Artikkelsamling 

”FN-feltpost” (Krigs-

og feltpostforeningen 

1997)



• Faste norske militære 

feltpostkontorer.

• Litt: ”Norske 

Militærleirer og deres 

posthistorie” (Larsson-

Fedde)



• Ambulerende norske 

feltpostkontorer.

• Litt: ”Håndbok over 

Norske Filatelistika” 

(Norsk 

Filatelistforbund) 

/Postmuseet-

Maihaugens nettsider.



• Utenlandske øvelser på 

norsk jord etter 1945.

• Litt: ”British Forces Post 

Offices in post-war 

Norway” (Mike 

Knott/John Daynes)

• ”Canadian Military Post 

Offices to 1986” (W.J. 

Bailey/E.R. Toop) 

(Krigsposten 4/2003)



• Post til/fra frivillige på 

Østfronten 2. 

verdenskrig.



• Norsk kontroll av post 

til/fra fanger ved 

rettsoppgjøret etter 

2.verdenskrig.



• Post knyttet til tyske 

krigsfanger i Norge 

1945-1947.

• Litt: ”German 

Prisoners of War in 

Norway 1945-47” 

(Larsson-Fedde, 

Lørdal, Torstad)



• De offisielle og "uoffisielle" 
postveier til utlandet under 
krigen 1939-1945.

• Litt: ”Postveier og sensur under 
den annen verdenskrig” 
(Andreassen)

• ”Postforbindelsen Norge-USA 
under den annen verdenskrig. 
(Karlsson/Torstad)

• Artikkelsamling 
”Postforholdene i, til og fra 
Finnmark og Nord-Troms i 
forbindelse med evakuering og 
gjenoppbygging 1944-46” 
(Krigs- og feltpostforeningen)



• Tidsangivelse og fortegnelse 

over land og områder der den 

norske postforbindelse var 

innstilt 1940-1945 samt 

returstempler pga brutte 

postforbindelser.

• Artikkelsamling 

”Postforholdene i, til og fra 

Finnmark og Nord-Troms i 

forbindelse med evakuering og 

gjenoppbygging 1944-46” 

(Krigs- og feltpostforeningen)



• Portosatser fra Norge, 

Danmark, Sverige og 

Finland 1939-1945.

• Litt: 

”Norgeskatalogen” 

(Oslo Filatelistklubb)/ 

Krigsposten 3-1996 

(Krigs- og 

feltpostforeningen)



• Norsk eksilpost.

• Litt:

”Norsk eksilpost 1940 

– 1945.”

(Karl U. Sanne)



Hvem kan bli medlem?

Medlemskap kan gis til alle som har interesse for krigs- og feltpost 

i tilknytning til Norge eller utlandet. 

Hvordan blir jeg medlem?

Henvendelse kan gjøres til en avfølgende personer:
Formann – Bjørn Muggerud, e-mail: bmuggeru@online.no

Kasserer – John Torstad, e-mail: John.Torstad@inn.no

Styremedlem – Svein H Andersen, e-mail: sveinharthor@gmail.com

Redaktør – Knut Arveng, e-mail: knut.arveng@getmail.no

Spørsmål og svar



Hva gjør jeg med betaling?

Alle medlemmer betaler en medlemskontingent som fastsettes av 

foreningens årsmøte, pr i dag kr 400,- pr år.  Medlemskapet skal i 

medlemsåret betales innen 31. januar. Kontonr: 0531 01 55812

Medlemmer i utlandet!

Dette går fint. Betaling kan skje via de vanlige bankforbindelser eller 

ved å sende penger i brev til kasserer.



Hva gir et medlemskap?

Klubben arrangerer auksjoner for egne medlemmer 1-2 ganger pr år. Dette er 

lukkede auksjoner, slik at det er kun medlemmene som kan delta i budgivningen. 

En meget gunstig måte å omsette eller få tak på nye objekter til egen samling. 

Lave provisjoner!

Vanligvis en gang i året utgis det en artikkelsamling eller en bok/hefte innen et 

avgrenset tema. Siste års utgivelse (2016) var: Fra vikingtiden til 

Afghanistan Postkort med norske militærmotiver. I 2017 utgis «Norsk 

Feltpost – i vid forstand». Som medlem får du anledning til å kjøpe allerede utgitt 

litteratur til en redusert pris.

4 nummer av medlemsbladet TKF. Meget varierende og interessante artikler innen 

tema som Norge og annen verdens krig, feltpost, norsk postkontroll 1940-46, 

norsk eksilpost, for å nevne noe.



Hva gir et medlemskap?

Muligheten til å treffe og stifte bekjentskap med nye personer, med 

mye kunnskap, som de er villig til dele med deg.

Mulighet til å få svar på saker som du lurer på. Dette kan sendes som 

spørsmål til medlemsbladet eller du kan henvende deg direkte til den 

enkelte på bakgrunn av medlemsliste.



Eksempler på objekter:


