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WEBSHOP

Are you missing something 
for your collection?
You now have the opportunity to fill the empty spaces in  
your collecton with both new and old Norwegian stamps. 
Visit our webshop today! 

Changes in the stamp programme 2019
The issue Olsenbanden 50th Anniversary will be moved to 8 June.
The issue Norwegian Bicycles will be moved to 23 August.
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EDITORIAL

Halvor Fasting
Director

Kind regards,

Dear Customer!
On 11 April, five stamps and Norway’s 
first stamp with sound will be issued!
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Design: Posten Norge AS
Coverphoto: © Øyvind Andersen /  
Vigeland-museet («Mor og Barn») 
Print: RKGrafisk

Gustav Vigeland is Norway’s greatest sculptor of all time, 
and he is best known as the creator of Vigeland Park in 
Oslo. This year is the 150th anniversary of his birth, and a 
large national celebration is planned. Norway Post will  
celebrate with two stamps designed by Kristin Slotterøy.

April marks 200 years since the Oslo Stock Exchange 
opened. Interest in the Oslo Stock Exchange from  
multiple foreign organisations is strong during the  
anniversary year. The celebration for this bicentenary  
will be held in April and includes a stamp featuring 
the stock exchange building and Mercury, the god of 
commerce. Jørn O. Jøntvedt designed the stamp. 

The theme for this year’s Europa stamps is National Birds. 
The white-throated dipper was named Norway’s national 
bird in 1963 following a listener poll on the radio. The stamp 
was designed by Enzo Finger and its motif is a watercolour 
by Viggo Ree. It is also possible to listen to the song of  
the white-throated dipper with this stamp, thanks to a 
European collaboration where several countries have 
added the sound of bird calls to their stamps. Download 
the free CEE app to your smartphone or tablet, scan the 
stamp and listen to the white-throated dipper sing.
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First Day Cancellation

First Day Cover
NOK 52

Number:  NK 2002 - 2003
Motif:  “The Angry Boy”, “The Kiss”
Design:  Kristin Slotterøy
Photo:  © Vigeland Museum
Denominations: NOK 21 (Europe) – NOK 24 (world)
Issued in:  Sheet of 50 stamps
Print run:  205,000 stamps of each denomination 
Print:  Offset from Cartor Security Printing, France
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Gustav Vigeland 150 Years

NEW STAMPS  GUSTAV VIGELAND 150 YEARS



Gustav 
Vigeland 

150 år

Gustav Vigeland 150 år
NK 2002-2003
Dato: 11. april 2019
Verdier og motiv: Europa: «Sinnataggen» Verden: «Kysset»
Kunstner: Kristin Slotterøy
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print

Forsidefoto: © Kristin Slotterøy. Innsidefoto: © Kristin Slotterøy.  
Bakgrunnsbilde samleprodukter: © Vigeland-museet.  
Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

04/2019
Kr 113,-

Foto: © Vigeland-museet

Gustav Vigeland er en monumental skikkelse i norsk kunsthistorie.

Gustav Vigelands talent for både tegning og treskjæring ble oppdaget tidlig. De eldste arbeidene som er bevart, er akantusmønster 
og dragehoder som han skar ut da han var mellom ti og tolv år. Høsten 1888 dro Vigeland til Kristiania og forsøkte å leve som treskjærer. 
Det var ikke lett. En morgen da han hadde sovet utendørs, tok han mot til seg og ba billedhoggeren Brynjulf Bergslien om hjelp. Bergslien 
ble imponert av Vigelands tegninger og kontaktet kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson. Sammen med flere andre bidro Dietrichson
 med penger slik at han kunne fortsette på tegneskolen. Bergslien underviste også selv.

20 år gammel debuterte Vigeland med den klassisk inspirerte skulpturgruppen Hagar og Ismael på Statens Kunstutstilling. 
Flere stipend de neste årene gjorde at han kunne utdanne seg i København og dra på studiereiser. I Paris tra� han billedhoggeren 
Auguste Rodin, som inspirerte ham til å ta i bruk erotiske motiver. Rundt år 1900 hadde Vigeland skapt seg et navn, og da Nobels fredspris 
ble delt ut i 1902, var det Vigeland som utformet fredsprismedaljen. Han vant også den prestisjefylte konkurransen om å lage en statue
av matematikeren Niels Henrik Abel. Den storslagne fontenen var det første verket i skulpturanlegget. Nå består Frognerparken
av 214 skulpturer i bronse og granitt, alle formgitt av Gustav Vigeland.

Giganten

E U R O P  A
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Golden FDC NOK 99

Collector’s Set NOK 113

NK 2002
“The Angry Boy” from 1911. 
Around the image are 
Vigeland’s hand-drawn 
sketches of the statue.

NK 2003
“The Kiss” from 1898. 
Around the image are 
Vigeland’s hand-drawn 
sketches of the statue.

Prices:
First Day Cover: NOK 52
Presentation Pack: NOK 61
Collector’s Set: NOK 113
Golden FDC: NOK 99 
Maximum Cards Set: NOK 59 

Date: 11/04/2019
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First Day Cancellation

First Day Cover
NOK 57

Oslo Stock Exchange Bicentenary

NEW STAMP  OSLO STOCK EXCHANGE BICENTENARY

Number:  NK 2004
Motif:  Oslo Børs
Design:  Jørn O. Jøntvedt
Denomination: NOK 50 
Issued in:  Sheet of 50 stamps
Print run:  805,000 stamps of each denomination 
Print:  Offset from Joh. Enschedé Security Print, The Netherlands 
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OSLO BØRSOmslagsfoto: © Berit Roald / NTB scanpix. Innsidefoto: © www.colourbox.com 
Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

05/2019
Kr 123,-

 1/1000

Foto: © www.colourbox.com

Opprettelsen av Oslo Børs hadde bakgrunn i et knugende trykk på næringslivet.

Norge var en utpreget landbruks- og fiskerinasjon tidlig på 1800-tallet, og økonomisk var det vanskelige tider. Dette la et 
knugende trykk på næringslivet. I 1818 fremmet kjøpmann Nicolay Andresen derfor forslag i Stortinget om å opprette en 
børs for å øke den kommersielle aktiviteten. Kong Carl Johan sanksjonerte den første børsloven i september 1818 – og i 
april 1819 åpnet Christiania Børs sitt første lokale i Madam Jørgen Pløens Gaard i Toldbodgaten. Børsen hadde opprinnelig 
to oppgaver: å fungere som en valutabørs og som et auksjonshus for «Kjøbmandsvarer, Skibe og Skibsparter». 

Årene før første verdenskrig økte aktiviteten, og man begynte med tre handelsdager i uken. I dag er Oslo Børs den sentrale 
markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Oslo Børs er internasjonalt 
anerkjent for å være verdensledende innenfor energi, sjømat og shipping.

200 år med Oslo Børs
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Golden FDC NOK 99

Collector’s Set NOK 123

NEW STAMP  OSLO STOCK EXCHANGE BICENTENARY

Date: 11/04/2019

Prices:
First Day Cover: NOK 57
Presentation Pack: NOK 66
Collector’s Set: NOK 123
Golden FDC: NOK 99 
Maximum Card: NOK 57 

NK 2004
Oslo Stock Exchange with 
Mercury, god of commerce, 
in the foreground. Stock 
exchange graphs in the  
background. 



       1

1 . 4 . 2 0 1 9

O

S L O

       1

1 . 4 . 2 0 1 9

O

S L O

       1

1 . 4 . 2 0 1 9

O

S L O

8

First Day Cancellation

First Day Cover
NOK 28

Norway´s National Bird (Europa Stamp)

NEW STAMP  NORWAY’S NATIONAL BIRD (EUROPA STAMP)

Number:  NK 2005
Motif:  White-throated dipper 
Design:  Viggo Ree/Enzo Finger
Denomination: NOK 21 (Europe)
Issued in:  Booklet of 10 stamps
Print run:  805,000 stamps 
Print:  Offset from Joh. Enschedé Security Print, The Netherlands 

NK 2005
White-throated dipper 

(Cinclus cinclus).
 

Download the CEE app for 
free, scan the stamp on 

your smartphone or tablet 
and listen to the white-

throated dipper sing.
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Omslagsfoto: © Markus Varesvuo / Nature Picture Library / NTB Scanpix. 
Innsidefoto: © Hermann Brehm / Nature Picture Library / NTB Scanpix.   

Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

06/2019
Kr 65,-

 1/1000

Foto: © Dag Røttereng / NTB Scanpix 

Fossekallens evne til å overleve i karrig natur representerer noe typisk 
norsk. Kanskje er det derfor den er kåret til Norges nasjonalfugl.

Den karakteristiske neiende, svarte og hvite fuglen trives over det meste av Norge, og kan bygge hus for sitt avkom bak fosser. Fossekallen 
har en svært spesiell summende flukt som skiller den fra andre fugler. Sangen er pludrende og skurrende fløytetoner, og �ærdrakten er 
brunsvart med et markert hvitt felt på hals og bryst. Kjønnene har tilnærmet lik �ærdrakt, men hannen blir noe større enn hunnen.
 
Fossekallen livnærer seg i fosser og stryk og kan dykke og svømme korte strekk under vann. Den bruker beina når den svømmer på 
overflaten og vingene når den skal ta seg fram under vann. Til og med om vinteren når bekker og elver er nesten gjenfrosset, stuper 
den uti på leting etter små vanndyr.
 
Fossekallen ble kåret til nasjonalfugl i 1963 etter en lytteravstemning i NRK.

Norges nasjonalfugl
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Golden FDC NOK 99

Collector’s Set NOK 65

Date: 11/04/2019

NEW STAMP  NORWAY’S NATIONAL BIRD (EUROPA STAMP)

Prices:
First Day Cover: NOK 28
Presentation Pack: NOK 37
Collector’s Set: NOK 65
Golden FDC: NOK 99 
Maximum Card: NOK 28 
 

Information on stamp booklet
On the back side of the stamp booklet with the white- 
throated dipper (FH 193) it says that this is the catalogue  
number NK 2004 The correct should be NK 2005.



Falkeblikk  
på naturen
Viggo Ree (68) har et godt øye til fugler og andre dyr.

Billedkunstneren har satt sitt stempel på 
alle de tolv frimerkene med vakre fugle-
akvareller i denne samlemappen. Totalt  
sett har bildene hans prydet til sammen  
24 fuglefrimerker fra Posten, de første  
utgitt i 1980.

For et par år siden flyttet Ree fra Hole i 
Buskerud til Stokke i Vestfold. I skogkanten 
ved hjemmet på Røyse i Hole hadde han 
fôringsplasser både for rådyr og fugler – og 
flere holker som hang klare for blant andre 
kattugler og kvinender som ønsket å bli 
naboer med ham i noen yre våruker. I 
Stokke er det tilsvarende liv med småfugler 
og rådyr på fôringsplassene.

Den viktige spetten
Viggo Ree har inngående kunnskap om 
artene som ender som motiver på akva-
reller, grafikk eller tegninger. I 2017 kom 
hans to falkemotiver på Postens frimerker,  

og dvergfalkmotivet ble kåret til årets  
vakreste frimerke.

– Dvergfalken finnes over det meste av 
Norge, gjerne i høyereliggende strøk – og  
er faktisk en ganske tallrik falkeart. Lerke-
falken holder til i lavereliggende strøk på 
Øst- og Sørlandet og har økt betydelig i 
antall i Norge de siste årene. Den er en 
fantastisk jeger som tar svaler og tårnseilere 
i flukt, forteller Ree.

– Har du noen favoritter blant fuglene?
– Rovfugler er alltid fascinerende, men 

jeg er veldig interessert i spetter. De er  
indikatorer på skog med kvaliteter, altså 
mangfold, for spetter er fortrinnsvis til- 
knyttet gammel skog med stort innslag av 
døende og døde trær, forklarer han.

Wildlife-kunstner
68-åringen forteller at det ligger mye arbeid 
med lange og mange observasjoner bak  

motivene på frimerkene. Dette handler 
følgelig ikke om kopiering fra fotografier.  

– For det første ligger det feltstudier  
bak, der jeg ser, lager skisser og foto- 
graferer. Så er det et stadium med studier 
av skinnlagt fugl i vitenskapelige samlinger 
på zoologiske museer. Et tredje stadium  
er litterære studier, hvor illustrasjoner  
og foto inngår. Til slutt kommer de kunst-
neriske utfordringene – hvordan jeg vil 
fremstille og løse de ulike oppgavene.  
Slik er en wildlife-kunstners arbeid, for- 
klarer Norges fremste.

Ree har laget dyremotiver siden han var 
halvannet år gammel. Utøvende billed-
kunstner har han vært i over 45 år.

Den opprinnelige østerdølen, som bodde 
flere år på Jeløy i Moss før han flyttet til 
Buskerud og senere Vestfold, er også  
forfatter, biolog og naturverner. Han har  
et sterkt miljøengasjement, kjemper 

dyrenes sak, var en sentral skikkelse i 
rovdyrdebatten gjennom mange år og  
er informasjonskonsulent i Foreningen  
Våre Rovdyr.

– Se helheten!
Mangfold, helhet og rettferdighet for 
dyrene er nøkkelord for Rees tankegang og 
arbeid med natur og miljø. I 2008 ble han 
kåret til en av Norges 10 miljøhelter av 
Aftenposten.

– Poenget er å forstå helheten og øko- 
systemene. At alt henger sammen, og at 
naturen er intakt når alle arter får være 
tilstede, fastslår han.

 Naturmennesket Ree er fortsatt enga-
sjert i vannfugltellinger for Fylkesmannen 
i Buskerud, sommer som vinter. Dette 
arbeidet har pågått i flere tiår. Det betyr 
opp klokken fire om morgenen, eller 
nattregistering av blant andre rikser, vaktel 

og ugler, ofte hvor han kjører bil, stopper 
og lytter.

Drøm oppfylt
– Kan du nevne én naturopplevelse som 
har gjort spesielt inntrykk på deg?

– Jeg har hatt mange, men for noen  
år siden så jeg apollosommerfugl for  
første gang, og det var stort. Det var en  
49 år gammel drøm som ble oppfylt i Flå i 
Hallingdal. Sommerfuglen er vår største 
med et vingespenn på opptil 10 centimeter. 
Den er totalfredet og finnes kun noen  
få steder, forteller Ree, som legger til at  
han også har hatt storslagne opplevelser 
med alle de store rovdyrene. Brunbjørn 
har han sett siden 1985 – godt over hundre 
ulike individer!

 
TEKST/FOTO: BIRGER MORKEN

Ved sitt hjem på Røyse 
i Hole hadde Viggo Ree 

fôringsplasser både  
for rådyr og fugler.

Lange og mange  
observasjoner ligger 
bak Viggo Rees vakre 
akvareller.

Foto: ©
 Birger M

orken. Illustrasjon: ©
 Viggo Ree. Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.   

KK-055-01.2019

Fugler

Motiv Pålydende Utgitt

Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 16,00 02.01.2015

Toppmeis (Lophophanes cristatus) 16,00 02.01.2015

Praktærfugl (Somateria spectabilis) B innland 03.10.2015

Ærfugl (Somateria mollissima) B innland 03.10.2015

Linerle (Motacilla alba) A innland 03.10.2015

Steinskvett (Oenanthe oenanthe) A innland 03.10.2015

Dvergfalk (Falco columbarius) 20,00 02.01.2017

Lerkefalk (Falco subbuteo) 20,00 02.01.2017

Lappugle (Strix nebulosa) Innland 02.01.2018

Snøugle (Bubo scandiacus) 21,00 02.01.2018

Fjellvåk (Buteo lagopus) 48,00 02.01.2018

Fossekall (Cinclus cinclus) Europa 11.04.2019

Frimerkekunster: Viggo Ree  |  Arrangement: Enzo Finger

VIGGO REE

Fugler
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FOR COLLECTORS  COLLECTOR’S FOLDER

Order at www.posten.no/frimerkebutikken
Phone: +47 23 14 78 70. E-mail: frimerketjenesten@posten.no 

In addition to the twelve stamps depicting bird watercolours from the years 
2015–2019, the folder includes an interesting interview with stamp artist and 
nature enthusiast Viggo Ree (text in Norwegian only).

NOK 289 

All the birds in  
one folder
We have gathered Viggo Ree’s bird watercolour 
stamps in an attractive collector’s folder.
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