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posten.no/frimerkebutikken

You now have the opportunity to fill the empty 
spaces in your collecton with both new and old 
Norwegian stamps.  
 
Visit our webshop today!

Are you missing something 
for your collection?
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Halvor Fasting
Director

Dear customer!
At the time of writing, Norway is more or less closed due to the 
coronavirus. For many people this has been a peaceful time that 
has allowed them to sit down with their stamp collections. 

On 8 May 75 years of peace should have been celebrated all 
over Norway, with the main event taking place at Akershus 
Fortress in Oslo. Obviously this was cancelled, but the stamp 
to mark 75 years of peace was still issued on that date. Martin 
Mörck engraved the stamp, which depicts King Haakon taking his 
first steps on Norwegian soil after five years in exile. The stamp 
was also issued in a miniature sheet showing North Sea traffic, 
the Norwegian Merchant Navy, the resistance movement and 
airdrop.

The new Munch Museum was due to open before the summer 
started. The opening of this spectacular museum has been put 
back, but the stamp for the new museum will be issued on 12 
June. Enzo Finger is the designer behind the stamp.

In Autumn 2019, Posten Norge launched a competition on 
social media in conjunction with the Norwegian Kennel Club to 
find four dogs that would be issued on stamps. In the course 
of a couple of weeks we received over 8,000 photographs, and 
the jury was given the difficult task of selecting the four dogs. 
The stamps will be issued on 12 June, featuring our four worthy 
winners. Kristin Slotterøy is responsible for the design.

For the autumn we have several exciting stamps coming up, and 
the first will be issued on 14 August. 

We wish you a wonderful summer!
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First Day Cancellation

First Day Cover  
NOK 33 each

Date:  08.05.2020
Number:  NK 2030
Motif:  King Haakon arrives in Oslo on 7 June 1945
Design:  Martin Mörck
Photo:  © NTB Scanpix
Denomination: NOK 17 (Domestic 20 grams)
Issued in:  Sheet of 50 stamps and in miniature sheet
Print run:  150,000 stamps | 70,000 miniature sheets
Print:  Recess/offset from Joh. Enschedé Security Print, The Netherlands 

New Stamp 75 Years of Peace

NK 2030

The stamp depicts King Haakon‘s 
first steps on Norwegian soil after 

the Second World War. The miniature 
sheet shows the North Sea traffic 

between Norway and the UK during 
the War in the form of MK “Erkna” 

(left) and a convoy (right). At the top 
are a radio operator and airdrop.
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Fredsjubileum
1945-2020

Omslagsfoto: © NTB scanpix, © Nasjonalbiblioteket, © Ingvald Møllerstad / Aftenposten / NTB scanpix.  
Innsidefoto: © Ingvald Møllerstad / Aftenposten / NTB scanpix. Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

07/2020
Kr 98,-
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Foto: © www.colourbox.com

Fredsjubileum
Under krigen var den norske handelsflåten under alliert kontroll, og frakta viktig krigs-
materiell, drivstoff og forsyningar til allierte styrkar. Fleire grupper dreiv transport av folk og 
utstyr over Nordsjøen. Dei fleste turane gjekk til Shetland, Orknøyane eller sjølve Skottland.

Den norske motstandsrørsla bestod av kvinner og menn som gjorde både aktiv og passiv 
motstand mot okkupasjonsmakta. Den militære delen, Milorg, bygde under krigen opp eit 
omfattande kommunikasjonsnettverk og støtta allierte operasjonar i Noreg med flydropp 
og hjelp til sabotørar. 

Under krigen var kongefamilien i eksil. 13. mai 1945, berre fem dagar etter frigjeringa, 
returnerte kronprins Olav til Oslo. Kongen og resten av den kongelege familien kom 
etter med KNM «Stord» 7. juni 1945.

 1/750

 

Foto: © www.colourbox.com

Fredsjubileum
Under krigen var den norske handelsflåten under alliert kontroll, og frakta viktig krigs-
materiell, drivstoff og forsyningar til allierte styrkar. Fleire grupper dreiv transport av folk og 
utstyr over Nordsjøen. Dei fleste turane gjekk til Shetland, Orknøyane eller sjølve Skottland.

Den norske motstandsrørsla bestod av kvinner og menn som gjorde både aktiv og passiv 
motstand mot okkupasjonsmakta. Den militære delen, Milorg, bygde under krigen opp eit 
omfattande kommunikasjonsnettverk og støtta allierte operasjonar i Noreg med flydropp 
og hjelp til sabotørar. 

Under krigen var kongefamilien i eksil. 13. mai 1945, berre fem dagar etter frigjeringa, 
returnerte kronprins Olav til Oslo. Kongen og resten av den kongelege familien kom 
etter med KNM «Stord» 7. juni 1945.
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Presentation Pack NOK 33 each Maximum Card NOK 24

Collector’s Set NOK 98

Golden FDC NOK 99
each



08/2020 Munchmuseet

6

First Day Cancellation

First Day Cover  
NOK 33

Date:  12.06.2020
Number:  NK 2031
Motif:   The new Munch Museum
Design:  Enzo Finger  
Denomination: NOK 26 (Europa 20 grams)
Issued in:  Sheet of 50 stamps 
Print run:  210,000 stamps
Print:  Offset from Joh. Enschedé Security Print, The Netherlands 



Munchmuseet

08/2020
Kr 75,-

 1/750

Munchmuseet
Høsten 2020 åpner det nye Munchmuseet ved Oslos sjøkant. Dette blir et av 
de største museene i verden viet én enkelt kunstner. I arkitekturkonkurransen 
ble Juan Herreros' forslag «Lambda» utpekt som vinner. Museet består av en 
tårnbygning omkranset av et podium. Med kunst og kultur i 13 etasjer vil man 
komme tett på Edvard Munchs liv og kunst, samtidig som man fra takterras-
sene vil kunne nyte utsikten mot fjorden og Oslo by.

 

«Aften. Melankol I», 1896 (Tresnitt trykt i farger)

Foto: Ove Kvavik - © Munchmuseet CC BY 4.0 
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Golden FDC NOK 99

Collector’s Set NOK 75

Maximum Card NOK 33Presentation Pack NOK 42

New Stamp Munch Museum

NK 2031

The new Munch Museum  
from the water.

Photo: ©
 Ivar Kvaal / M

unchm
useet
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First Day Cancellation

First Day Cover  
NOK 75

Presentation Pack NOK 84

Date:  12.06.2020
Number:  NK 2032-2035
Motif:  Flint, Milo, Zkipper, Altea
Design:  Kristin Slotterøy
Photo:  Audun Nygard
Denomination: NOK 17 (Domestic 20 grams)
Issued as:  Roll of 100 stamps (25 of each motif)
Print run:  1,305,000 stamps of each denomination
Print:  Offset from Joh. Enschedé Security Print,  

  The Netherlands 

New Stamps Dogs

NK 2033

Milo is a Great Dane who is 
spreading joy in a new home 
after a tough start to life.

NK 2032

Flint the Whippet creates 
feelgood moments for 
people who are sick or who 
have dementia.



#Frimerkehund
FLINT MILO ZKIPPER ALTEA

Foto: © Audun Nygaard, © www.colourbox.com. 
Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

09/2020
Kr 159,-

 1/750

Foto: © www.colourbox.com. 

#Frimerkehund
Høsten 2019 inviterte Posten i samarbeid med Norsk Kennel Klub til en fotokonkurranse der vinnerne kunne 
få sin hund på frimerke. Over 8 000 bidrag kom inn, og juryen har valgt ut disse fire flotte vinnerne: 

Flint, som skaper gode og minneverdige øyeblikk for syke og demente på sykehjem i Oslo. 
Milo, omplasseringshunden som, på tross av en tøff oppvekst, aldri ga opp troen på det gode i mennesker. 
Zkipper, en super turkamerat som har seilt norskekysten i nord om bord i en seilbåt. 
Altea, som jobbet for Norsk Folkehjelp som minehund i åtte år og skapte tryggere skoleveier for barn i 
Etiopia og Sør-Sudan.

Vi gratulerer!
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Golden FDC NOK 99

Collector’s Set NOK 159

Maximum Cards Set NOK 96

NK 2035

Altea is a Belgian Sheepdog 
Malinois who has cleared mines 
and made the path to school safe 
for many children.

NK 2034

Norwegian Lundehund Zkipper 
picks garbage on the beach 
along the northern coast.



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 and Stamp Program

Stamp Issues Autumn 2020
Autumn issue dates are listed in the table below.

Date Theme NOK Artist / designer Del. Subscr.

14.08. Carl Nesjar Centenary 27.00 Madeleine M. Karlstrøm 17.09.

17.09. Science, Innovation, Technology 17.00 x2 Enzo Finger 17.09.

06.11. Rockheim Hall Of Fame 17.00 – 24.00 x2 Camilla Kvien Jensen 06.11.

06.11. Christmas Stamps 17.00 x2 Kristin Granli 06.11.

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

In addition to the twelve stamps depicting bird watercolours 
from the years 2015-2019, the folder includes an interview 
with stamp artist and nature enthusiast Viggo Ree.

NOK 289 
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