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Nye frimerker

Det er et variert frimerkeprogram vi kan se frem til i 2015.
Norges Røde Kors fyller 150 år, og Posten markerer jubileet med utgivelse av fire frimerker.
Anders Beer Wilse var en pioner innen foto. Hans bilder er fortsatt flotte vitnesbyrd om den unge
nasjonen Norge. I 2015 feires hans 150-årsjubileum, blant annet med utgivelse av tre frimerker og et
miniatyrark. Viggo Rees vakre akvareller danner grunnlaget for en ny serie
med bruksfrimerker med utgivelse både i januar og oktober.

Dato

Tema

Antall

Kunstner / designer

02.01.

Fugler

2 (rull)

Viggo Ree (arr. Enzo Finger)

Utsendelse abonnement
20.02.

02.01.

Ville dyr i Noreg

1

Inger Sandved Anfinsen

20.02.

20.02.

Norges Røde Kors 150 år

4 (rull)

Gina Rose

20.02.

10.04.

Halden 350 år

1

Arild Yttri

10.04.

10.04.

Anders B. Wilse 150 år

4 (1 miniatyrark)

Kristin Granli

10.04.

05.06.

Gammelt leketøy (Europafrimerker)

2

Madeleine M. Karlstrøm

05.06.

05.06.

Fyrtårn

4 (hefter)

Inger Sandved Anfinsen

05.06.

05.06.

Halfdan Kjerulf 200 år
Agnar Mykle 100 år

2 (rull)

Enzo Finger

05.06.

03.10.

Høyesterett 200 år

1

Sverre Morken

03.10.

03.10.

Fugler

4 (ruller)

Viggo Ree (arr. Enzo Finger)

03.10.

03.10.

Bergen Filharmoniske Orkester 250 år

1

Lasse Michelsen

03.10.

13.11.

Posthorn

1

Enzo Finger/Sverre Morken

13.11.

13.11.

Julefrimerker

2 (hefte)

Kristin Granli

13.11.

2

Med forbehold om endringer.

Foto: Steen Agger / Scanpix Danmark

Totalt blir det utgitt 29 frimerker i 2015.

LEDER

Kjære kunde!
Årets julefrimerker bringer julestemning
inn i de tusen hjem. For mange er det ikke
jul før Sølvguttene har sunget julen inn
på julaften. I år leverer de julestemning
i hele desember via julekortene. Det er
mer enn 40 år siden Per Asplin skrev
forestillingen om «Putti Plutti Pott og
julenissens skjegg». Forestillingen blir
vist en rekke steder før jul, og mer enn
6 000 barn har vært med i forestillingen
siden starten.
Årets siste frimerkeutgivelse er miniatyrarket til frimerkeutstillingen Nordia
2014. Miniatyrarket viser to av
frimerkene fra Grunnlovsjubileet i mai
med teksten Nordia 2014 påtrykt.

av tre dager skal samlere fra hele Norden
konkurrere om hvilke samlinger som er
best. Både postselskap og frimerkehandlere vil tilby sine produkter til
frimerkeinteresserte. Kunstbanken i
Hedmark har laget en flott utstilling
om Sverre Morkens arbeider, både på
frimerker og sedler. Utstillingen heter
«Sverre Morken - fra mikro til makro».
I samarbeid med Det Kongelige Slott
vises også utvalgte objekter fra kong
Olav Vs frimerkesamling. Dette er
frimerkeobjekter som aldri tidligere har
vært vist utenfor Slottet, så dette bør
du ikke gå glipp av. Hjertelig velkommen
til Nordia 2014!

21. november åpner Nordia 2014 dørene
på Norges Varemesse i Lillestrøm. I løpet
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Halvor Fasting
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Julestemning
på frimerker
Julefrimerkene kommer også i år til å bli brukt
på tusenvis av kort med varme juleønsker.
«Det var engang en liten nisse som
het Putti Plutti Pott. Putti etter oldefaren sin, Plutti etter tippoldefaren
sin og Pott til etternavn. Men det
som var så ekstra gøyalt med lille
Putti Plutti Pott er bestefaren hans,
for det er selveste Julenissen.»
4

Slik begynner eventyret om
Putti Plutti Pott og julenissens
skjegg. Eventyret ble skrevet av Per
Asplin og ble utgitt i 1969. I 1970
kom en fjernsynsversjon av
stykket med bl.a. Kari Diesen, Jon
Skolmen og Harald Heide Steen jr.

Kjente skuespillere
I 1987 lagde Per Asplin en musikaloppsetning av stykket. Konseptet
med at både profesjonelle skuespillere og barn deltar i samme
stykke bidrar sterkt til å gjøre dette
til en populær familieforestilling.

Foto: © Geir Even Asplin.

JULEFRIMERKER

Mange kjente skuespillere vært
med. Både Nora Brockstedt og Siw
Anita Andersen har spilt nissemor,
og Carsten Byhring, Arve Opsahl,
Sverre Holm og Dag Vagsås har
også vært med i oppsetningen.
Siden 1987 har mer enn 6 000

barn deltatt i forestillingen. Men
julenissen har alltid blitt spilt av
– ja nettopp; Julenissen.

Norgesturné
Siden 1987 har musikalen blitt
vist på turné rundt i hele Norge.

I dag er det Per Asplins eldste
sønn, Geir Even Asplin, som
leder oppsetningen. I 2014 spilles
55 forestillinger rundt omkring
i Norge, fra Tromsø i nord til
Kristiansand i sør. For nærmere
informasjon, se putti.no.
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JULEFRIMERKER

Sølvguttene
Hver julaften klokken 17 synger
Sølvguttene julen inn på NRK 1.
For veldig mange er det nettopp
da julen starter.
Sølvguttene ble stiftet i 1940 av Torstein Grythe. Den
første tiden øvde de hjemme hos dirigenten. I 1951
overtok Torstein Grythe også NRKs guttekor, og i
1960-årene ble begge kor slått sammen til NRKs
guttekor Sølvguttene. Fredrik Otterstad tok over som
dirigent for koret i 2004.

Internasjonal

Sølvguttene har sunget med kjente internasjonale
artister som Barbara Hendrix og Kiri Te Kanawa.
De har også selv fostret internasjonale artister som
cellisten Truls Mørk og operasanger Terje Stensvold.
Koret har hatt utallige konserter over store deler av
Europa og USA, og er også blitt benyttet ved offentlig
representasjon i inn- og utland.
For de fleste av oss er imidlertid Sølvguttene ensbetydende med julestemning. De siste årene har
koret avholdt julekonserter flere steder i Norge.
I tillegg besøkes Göteborg hvert år i adventstiden. I år
vil de også pryde frimerkene på tusenvis av julekort.
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Foto: © NRK / Sølvguttene

Jul

JULEFRIMERKER

NK 1892

NK 1893

Sølvguttene.

Putti Plutti Pott

Julefrimerker

Dato: 10.11.2014

Førstedagsbrev
kr 26,-

Førstedagsstempel
Julekuler.

Nummer:
Motiver:
Design:
Foto:
			
Verdi:
Antall:
Opplag:
Trykk:

NK 1892-1893
Sølvguttene, Putti Plutti Pott
Magnus Rakeng
Sølvguttene: © Sølvguttene. Foto: Erik Dyrhaug/NRK
Putti Plutti Pott: © Troll Production AS. Foto: Geir Even Asplin
Kr 10,00 (valør A-Innland) x2
Hefter à 10 selvklebende frimerker
741 000 frimerkehefter
Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Salgspriser
Presentasjonsfolder:
Samlersett:
Samlerblad frimerker:
Samlerblad FDC:
Sett maksimumkort:
Gullbrev:

kr 35,kr 61,kr 45,kr 51,kr 44,kr 99,-
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Nordens beste
frimerkesamlinger
NYE FRIMERKER

I løpet av tre dager i november kan du se
mange unike frimerkesamlinger på Lillestrøm.
Utvalgte objekter fra kong Olav
Vs frimerkesamling, utstillingen
«Sverre Morken - fra mikro til
makro» og en hel rekke av
Nordens beste frimerkesamlinger
er bare noe av det vi kan lokke med
når Nordia 2014 åpner dørene.

Kongelig frimerkesamling
For første gang vises utvalgte
objekter fra kong Olav Vs
frimerkesamling. Samlingen er
en del av De kongelige samlinger
og har aldri tidligere blitt vist
8

utenfor Slottet. Du kan se praktalbumet fra fyrst Rainer av
Monacos bryllup med Grace Kelly,
du kan se de unike albumene fra
Jordans kommunikasjonsminister,
og frimerkene daværende prins
Olav fikk av sin bestemor dronning
Alexandra av England. Dette er
godbiter du ikke vil gå glipp av.

Fra mikro til makro
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har laget en vandreutstilling
om Sverre Morkens arbeider;

både frimerker, sedler, grafikk og
skulpturer. Utstillingen startet sin
vandring 26. juli på Gruvemuseet
i Folldal, og skal besøke hele
Hedmark fra nord til sør.
Fra 21. til 23. november kan du
se denne utstillingen på Nordia
2014. Frimerkeinteresserte vil
kjenne godt til frimerkene Sverre
Morken har laget, men visste du
at han også har laget alle forsidene
på sedlene du har i lommeboka?
Sverre Morken vil selv vise
rundt i utstillingen fredag 21.

NORDIA 2014
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NORDIA 2014

2

1

3

1. NK 941 ble utgitt i 1983.
2. Brev sendt meg ballongen
«La Ville d’Orleans» under beleiring
av Paris i 1870. Hentet fra Svein
Arne Hansens brevsamling.
3. Forsiden til katalogen «Sverre
Morken - Fra mikro til makro», laget
av Kunstbanken i Hedmark.
4. Eidsvollsbygningen på postkort
fra Arvid Løhres samling.
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november. Han vil også holde
foredrag om sitt arbeide med
frimerker. Benytt sjansen til å
høre om arbeidene direkte
fra kunstneren. Kunstbanken i
Hedmark har laget en flott katalog
til utstillingen. Denne kan du
kjøpe på Postens stand.

selskap og Deutsche Post. Tilbudene
blir mange, så her kan du gjøre
gode kjøp til din frimerkesamling.
Det vil også bli flere auksjoner i
løpet av helgen hvor du kan gjøre
virkelige kupp! Fra scenen i
hallen vil det også bli foredrag om
forskjellige emner hver dag.

Mangfold

Nordisk mesterskap

Frimerkehandlere fra Norge og
Norden kommer til utstillingen.
Det gjør også de nordiske post-

Utstillingen er et nordisk mesterskap, og det er kvalifiseringskrav for å kunne delta. Nordia-

NORDIA 2014

4
utstillingene har gått på rundgang
i de fem nordiske landene de siste
20-30 år. I fjor var det Island, i år
er det Norge og neste år er
det Sverige som er arrangør.
Utstillingskomiteen tar sikte på å
få plass til mellom 750 og 800
utstillingsrammer, og når en
ramme har plass til 16 A-4 ark,
blir det mye å se på. Det skal
konkurreres i forskjellige klasser
og en jury vil bedømme hver
samling.

FAKTA OM UTSTILLINGEN
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm
Åpningstider:
Fredag 21.11.
Lørdag 22.11.
Søndag 23.11.

kl. 11-19
kl. 12-18
kl. 12-17

Nordia 2014 arrangeres samtidig som Juleexpo,
Alternativmessen og Samler og Antikk, og er et
samarbeid mellom Norsk Filatelistforbund,
Posten og Norges Varemesse.
www.nordia2014.no
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NORDIA 2014

Inviterte samlinger
Noen få samlinger er invitert
til å stille ut under Nordia:
La Ville d´ Orleans
Under beleiringen av Paris i 1870 ble
bemannede luftballonger benyttet for å
få ut kurérpost. Ballongen «La Ville
d´Orleans» skulle bare noen mil utenfor
fiendens linjer, men kom kraftig ut av kurs
og havnet på Lifjell i Telemark. Svein
Arne Hansen har samlet brev fra den
dramatiske ferden.

5

Eidsvoll på postkort

Jubileumsutstillingen 1914

Patriotiske postkort

Eidsvollsbygningen er en av
Norges mest kjente bygninger og
har prydet mange postkort. Arvid
Løhre har samlet flere av disse i en
egen utstilling.

Utstillingen i Frognerparken i
1914 har de fleste hørt om, men
hvordan så den egentlig ut? I Knut
Arvengs postkortutstilling kan du
bli nærmere kjent med både
Kongolandsbyen og andre severdigheter fra utstillingen.

At Norge fikk sin egen grunnlov
ble feiret også i 1914. En sterk
norsk patriotisme var på fremmarsj, og dette fikk sitt uttrykk på
en mengde postkort. Fredrik C.
Schreuder har samlet noen av disse
i en egen utstilling.

6

5. Postkort fra
Kongolandsbyen hentet fra
Knut Arvengs
postkortsamling fra
jubileumsutstillingen i
Frognerparken
i 1914.
6. Postkort fra
100-årsjubileet
til Grunnloven
hentet fra
Fredrik C.
Schreuders
samling.
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NORDIA 2014

Nordia 2014
- Stempler og konvolutter
Følgende konvolutter og stempler er tilg jengelige under Nordia 2014.

Fredag 21. november
- Frimerkeutgivelse
Førstedagsbrevet med miniatyrarket
som er laget spesielt til utstillingen.
Egen Nordia-konvolutt med utstillingens stempel.

Lørdag 22. november
– Nordens dag
Egen konvolutt med Nordens dag-stempel.
Egen Nordia-konvolutt med utstillingens stempel.

Søndag 23. november
– 200 år med innbyrdes fred i Norden
I år kan vi markere at det har vært fred
mellom de nordiske land i 200 år. Et eget
stempel markerer denne begivenheten.
Egen Nordia-konvolutt med dagens stempel.
Bestill på posten.no/frimerkebutikken
eller på vedlagte kupong.
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NORDIA 2014

NK 1895
En av Stortingsløvene.
I bakgrunnen et 17. mai-tog
og teksten Nordia 2014.

Nordia 2014
Førstedagsbrev
Kr 47,-

Førstedagsstempel
Bølgelinjer

Nummer:
Motiv:
			
Design:
Gravyre:
Verdi:
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NK 1894-1895
Frimerker: Stortingsløve, prins Christian Frederik
Miniatyrark: Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814
Enzo Finger
Sverre Morken
Salgspris kr 41,-. Frankeringsverdi kr 35,-.

Miniatyrarket har en
tilleggsverdi på kr 6,som går til finansiering
av frimerkeutstillingen
Nordia 2014.

NORDIA 2014

NK 1894

NK 1891
Posthorn i tradisjonell utforming

Prins Christian Frederik.
I bakgrunnen Grunnloven av
4. november 1814 og teksten
Nordia 2014.

Dato:
Dato:xx
21.11.2014

Samlersett
Kr 103,-

Presentasjonsfolder
Kr 56,-

Opplag:
Trykk:

130 000 miniatyrark
Ståltrykk/offset fra Joh. Enschedé Security Print, 		
Nederland

Salgspriser
Miniatyrark:
Samlerblad frimerker:
Samlerblad FDC:

kr 41,kr 66,kr 72,-
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ELDRE FRIMERKER

Nye årganger
med stemplede
eldre frimerker
Mangler du noen stemplede frimerker i samlingen din?
Nå har vi g jort det enkelt for deg og samlet en rekke eldre frimerker i årganger.
Frimerkene er sortert etter utgivelsesdato eller første kjente bruksdato.
Årgangene inneholder den rimeligste utgaven av frimerkene, og har ikke med
de mange papir- og trykningsvariantene som finnes.

Husk samtidig å bestille album og albumark til frimerkene dine.
Benytt g jerne nettbutikken vår, posten.no/frimerkebutikken ved bestilling.
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ELDRE FRIMERKER
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ELDRE FRIMERKER

Vi jobber stadig med å få tak i flere frimerker og utvide tilbudet av årganger,
så følg med i Frimerkeposten i tiden framover!
1856
1857
1863
1867
1868
1875
1877
1878

18

NK 4a/b, NK 5 ............................................................................................................................... kr 490,NK 2-3 ............................................................................................................................................... kr 1 510,NK 6-7, NK 8IIa, NK 9-10 ........................................................................................................ kr 6 835,NK 12, NK 14x, NK 15b .............................................................................................................. kr 860,NK 17a/c, NK 18bX, NK 19II .................................................................................................... kr 1 710,NK 20 ................................................................................................................................................. kr 560,NK 22-23, NK 24IIa, NK 25 (oppgravert), NK 26, NK 28, NK 30 .................... kr 1 665,NK 27, NK 29b, NK 31-34......................................................................................................... kr 860,-

ELDRE FRIMERKER

1879
1884
1885
1890
1896
1899
1906

NK 35 ................................................................................................................................................. kr 685,NK 43aX/bX/bY, NK 44, NK 47 ............................................................................................ kr 3 045,NK 46b .............................................................................................................................................. kr 190,NK 50a/b ......................................................................................................................................... kr 85,NK 66-69 ......................................................................................................................................... kr 90,NK 73X, NK 74X, NK 79X ........................................................................................................... kr
37,NK 88x/y .......................................................................................................................................... kr 90,-
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Stor pris
på lite merke

ØRNS SPALTE

Verdens dyreste frimerke ble solgt i
New York i sommer. Den forrige eieren
døde i fengsel etter å ha blitt dømt for drap.
17. juni i år inviterte Sotheby’s til
auksjon i New York. Auksjonen
inneholdt kun dette ene objektet, og
det tok bare et par minutter å selge
merket for nær 9,5 millioner dollar,
eller rundt 57 millioner kroner.
Interessant nok var flere budgivere
med da budgivningen åpnet med
4,5 millioner dollar, og noen var
med helt opp til 7,5 millioner dollar.
Det endelige budet på 7,9 millioner
ble avgitt over telefonen av en
anonym kjøper, som i tillegg må
betale 20 prosent provisjon.

Storsamler
Forrige gang merket ble solgt
var i 1980. Kjøperen var i be20

gynnelsen også anonym, og
betalte rundt en million dollar,
eller i overkant av 4,6 millioner
kroner for merket. På denne tiden
var det ikke mange som kunne
legge opp en slik sum for et enkelt
frimerke, og flere tippet at kjøperen
var den styrtrike John Eleuthère
du Pont. At det var han som
hadde kjøpt merket ble bekreftet

først da han stilte ut sin samling
Britisk Guyana i Chicago i 1986.
John E. du Pont var langt fra
ukjent blant samlere da han
kjøpte rekordmerket. Han hadde
allerede fått flere internasjonale
topplasseringer for sine samlinger
Britisk Nord-Amerika og Samoa,
og i sin karriere som utstiller ble
han tildelt hele fem internasjonale

« På midten av 1990 tallet ble han stadig
mer eksentrisk og det endte med at han
i 1996 skjøt og drepte sin venn, bryteren
David Schultz. »

STOR PRIS PÅ LITE MERKE
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Den mordmistenkte duPont
føres bort fra rettslokalet.
Foto: Tim Shaffer/AP Images/NTB scanpix

David Redden selger et
frimerke for 57 millioner kroner.
Foto: Sotheby´s
Auksjonarius med frimerket
før auksjonen.
Foto: Sotheby´s.
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Grand Prix. Meget få samlere har
klart dette kunststykket.

Du Pont-familien
John du Pont ble født i Philadelphia
1938 og tilhørte familien som
står bak det berømte du Pontkonsernet. Firmaet startet sin
virksomhet i USA i 1802 med å
produsere krutt, og omkring
1900 var de verdens største kruttprodusent. Du Pont-konsernet
etablerte USAs første industrielle
laboratorier, og mange av de
stoffer som omgir oss i dag er blitt
oppfunnet og utviklet i dette
firmaet. Du Pont var de første
som laget syntetisk gummi, og
stoffer som nylon, dacron, lycra,
teflon og kevlar er alle utviklet
i du Pont-konsernet. Firmaets
interesse for petrokjemi førte
blant annet til at det i 1981 kjøpte
oljeselskapet Conoco. I dag er du
Pont-konsernet verdens største
kjemiforetak med mer enn
60 000 ansatte over hele verden.
John E. du Pont selv var en
dyktig ornitolog og skrev flere

bøker om faget. Han grunnla
Delaware naturhistoriske museum
og donerte dessuten penger til
en lang rekke universiteter og
institusjoner. Han ble også den
fremste sponsoren av amatørbrytingen i USA og etablerte en
treningsleir for sporten på sin
eiendom Foxcatcher Farm.

50 millioner
Ti dager etter rekordsalget i New
York i juni i år ble resten av du
Ponts samling Britisk Guyana
tilbudt ved en rekordauksjon hos
David Feldman i Genève. Det ble
en auksjon av den type man trolig
bare får oppleve en gang i livet.
Alle objektene ble solgt og til
sammen ble resultatene fem
ganger høyere enn estimatene.
Budgivningen var så ivrig at man
brukte tre og en halv time på å
klubbe bort 131 objekter for godt
over 50 millioner kroner.

De første utgavene
Britisk Guyana utga sine første
frimerker 1. juli 1850 og disse

Det åttekantede merket måler
29 x 26 mm og har poststempel
fra Demerara og signatur «EDW»

Foto av merket tatt med infrarødt filter. Foto: Thomas Lera,
Winston S. Blount Research
Chair, Smithsonian National
Postal Museum, Washington.

Frimerkets bakside viser
eierstempler og signaturer fra
tidligere eiere. Foto: Thomas
Lera, Winston S. Blount Research
Chair, Smithsonian National
Postal Museum, Washington.
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ET SENSASJONELT MERKE
I 1873 fant den 12 år gamle skolegutten Louis Vernon Vaughan et magentafarget
1 cent-frimerke fra Britisk Guyana. Merket var en sensasjon, og allerede i 1878 eide
storsamleren Ferrary dette. Merket ble provisorisk utgitt i 1856, og er det eneste
eksemplaret av utgaven vi kjenner. Det er ikke spesielt pent, men det har alltid gitt en
betydelig anseelse å eie dette. Merket har da også alltid satt nye prisrekorder når
det er blitt omsatt.

1

2

3

4

5

6

1. Stort og firkantet «Cotton reel» på brev som Feldman solgte for 1 670 000 kroner. 2. Du Pont samling
inneholdt også senere utgaver, deriblant et brev med 4 stripe 2 cents provisorium fra 1862. Prisen ble
620 000 kroner. 3. Det eneste kjente brevet med 4 cents provisorium fra oktober 1856. Solgt for
2 410 550 kroner i Sveits. 4. Brev med 8 cents merke solgt for 1 305 700 kroner. 5. Par 12 cent som fikk ny
eier hos Feldman for 1 305 700 kroner. 6. Det ene av to enkeltmerker 2 cents på markedet. Kostet 1 908
350 kroner hos Feldman.
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UNDER HODEPUTEN
Da Arthur Hind, som kjøpte rekordmerket i 1922 døde i 1933, var merket borte.
Til slutt ble det funnet i et uåpnet rekommandert brev i en skuff hos Hind. Merket
hadde vært utlånt til en utstilling, og Hind hadde ikke engang åpnet det rekommanderte brev han fikk merket tilbake i. Siste gang du Pont viste merket var på en utstilling i Australia 1987. Merket ble returnert på en søndag og da det ikke var mulig å
få lagt det i bankboks denne dagen, valgte du Pont å sove med det under hodeputen.

SIGNATURER
På gamle frimerker ser man
noen ganger at postfunksjonæren har satt sin signatur
på merket for å makulere
dette. I Britisk Guyana ble slike
signaturer skrevet på før
merket ble solgt til postens
kunder, for å bekrefte at
merkene var ekte. Vi kjenner
signatur fra postmesteren
Edward Thomas Evans Dalton
selv og fire funksjonærer.
Bare to «cotton reel» merker
kjennes uten signatur.

hører med blant verdens mest
primitive frimerker, men er også
noen av de mest sjeldne og
berømte. Blant samlere kalles de
ofte «cotton reels» på grunn av
sin likhet med etikettene som
tidligere fantes på siden av trådsnellene i tre. Du Ponts samling
inneholdt 33 eksemplarer av
disse merkene, mens dronning
Elizabeth IIs samling, som regnes

for å være en av verdens fineste,
«bare» inneholder 20 eksemplarer.
Disse merkene er oftest rundklipte, mens hos du Pont fantes et
brev med et firkantet, stort 4 cents
merke trykket på tynt gult papir.
Merket er stemplet «DEMERARA
MY 09 1851» og signert «WHL».
Auksjonsprisen ble motsvarende
1 670 000 kroner. Et brev med
rundklippet 8 cents-merke på
blågrønt papir med signatur
«WHL» og stempel fra Demerara
5. november 1850, fikk ny eier
hos Feldman for 1 305 700
kroner. Samme pris ble betalt for
et åttekantet, pent par 12 cents på
blått papir med signatur «EDW»
og poststempel «DEMERARA
MR 21 1851».

Mest sjeldne
Det mest sjeldne «cotton reel»merket er verdien 2 cents som ble
utgitt for lokalposten i 1851. På
det private markedet finnes to

brev med par av merket samt to
løse enkeltmerker. Det ene enkeltmerket ble solgt hos Feldman for
1 908 350 kroner. I oktober 1856
ble det utgitt et provisorisk
4 cents merke trykket på mørk
blått papir. Dette er uhyre sjeldent,
og vi kjenner bare ett komplett
brev med merket. Dette er signert
«EWD», har stempel «WILIAMSTOWN A 3 C OC 30 1856» og ble
solgt i Genève for 2 410 550 kroner.

Ble drapsmann
På midten av 1990 tallet ble John
du Pont stadig mer eksentrisk og
det endte med at han i 1996 skjøt
og drepte sin venn, bryteren
David Schultz. Han ble erklært
psykisk syk, men likevel ansvarlig
for drapet, og ble dømt til fengsel
fra 13 til 30 år. Den 9. desember
2010 ble han funnet død i sin
celle. Den nå aktuelle filmen
«Foxcatcher» handler blant annet
om slutten av John E. du Ponts liv.

Ørn Grahm
er utdannet jurist, og er lidenskapelig interessert i frimerker.
Han skriver om frimerker både i Norge og Norden, og hans artikler er
også etterspurt i den engelskspråklige delen av frimerkeverdenen.
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FRIMERKEKLIPP
Porselensfrimerke fra Østerrike
Østerrike ga 20. mars ut sitt første frimerke i porselen med en rose som motiv.
Opplaget var på 150 000 frimerker og tykkelsen på frimerket – eller porselenet
– er 3 millimeter. Det skal, i følge det østerrikske postverket, la seg lime på en
hvilken som helst postsending.

James Bonds
far på frimerke
Alderney Post hedrer forfatteren
Ian Fleming med en serie på seks frimerker.
Under andre verdenskrig var Fleming i den britiske marinens etterretningstjeneste, og mange påstår det var der han fikk ideen til James Bond.
Etter krigen arbeidet han som journalist. Alle James Bondromanene er skrevet på hans landsted Goldeneye på Jamaica.
Se alle frimerkene på wopa-stamps.com.
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FRIMERKEKLIPP
Julenissen kommer
Deutsche Post markerer den oppstart av den nye flyruten til
Fagernes med eget poststempel. Tyske skiturister fristes med
tur fra Düsseldorf til norsk vinter og skiføre.

DAG

DAG

DAG

Frimerkets dag
18.10.2014
KRISTIANSAND

18.10.2014
MAJORSTUEN

18.10.2014
HARSTAD

Frimerkets dag ble markert 18. oktober.
Egne poststempler
var i bruk på 22
DAG
steder (postkontorer og frimerkeklubber). Noen av postkontorene
18.10.2014
hadde også
et personlig frimerke til
MOLDE

salgs Ddenne
dagen. Frimerke og
AG
konvolutt stemplet OSLO kan bestilles
på kupongen.

18.10.2014
LILLESTRØM

18.10.2014
TRONDHEIM SENTRUM

Frimerke

DAG

DAG

18.10.2014
TROMSØ

18.10.2014
OSLO

DAG

DAG

DAG

18.10.2014
SARPSBORG

18.10.2014
BØ I TELEMARK

DAG

18.10.2014
EGERSUND

1350

DAG
Konvolutt

18.10.2014
3965 HERRE

DAG

18

50
18.10.2014
HØYDEN

Verdens-G
DA
rekord fra
18.10.2014
Gibraltar
FREDRIKSTAD
I løpet av et par uker i 1939 ble
hele 70 % av Gibraltars befolkning
evakuert til Fransk Marokko. På
ett av frimerkene utgitt
til minne
DAG
om 75-årsdagen for evakueringen
kan man (med en god lupe) lese
18.10.2014
historien om evakueringen i en
ÅLESUND
lengde på hele 2 183 ord. Litt av
en verdensrekord!
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NYTRYKK

Nytrykk
Valøren 5 kr i serien
med Posthornfrimerker
(NK 1454) har kommet i
nytt opplag.
Den nye trykningsdatoen er
10.07.2014. Frimerkene ble
første gang tatt i bruk
09.09.2014.

Bestill produktene via
kupongen i bladet eller på
posten.no/frimerkebutikken.

Frimerke

Gutterpar
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5,10,-

Foto: © Roger Neumann / VG / NTB Scanpix

Vær spesielt oppmerksom på
at frimerkene denne gangen er
trykt på selvklebende papir,
mens foregående opplag var
trykt på papir med
vanlig lim.

FOR SAMLERE

Ole Ivars 50 år
Til 50-årsjubileet i Vikingskipet
stilte Posten med eget poststempel og personlige frimerker.
Posten var med når Ole Ivars markerte
50-års-jubileet på Hamar 4. oktober.
Allerede fra klokken 10 kunne du kjøpe
personlige frimerker og jubileumskonvolutten på Hamar postkontor.
Feiring
I Vikingskipet på Hamar åpnet dørene
klokken 18.30. 3 500 danseglade fans
hadde tatt turen for å feire sammen med
Hamar-bandet. Hamars ordfører var blant
de som gratulerte bandet fra scenen.
Posten var på plass med personlige
frimerker, jubileumskonvolutt og eget
poststempel, noe fansen satte stor
pris på.

Frimerke

Konvolutt

1350
50,29

FOR SAMLERE

Salon d’ Automne

Foto: Hervé Champollion / akg-images / NTB Scanpix

Paris

I november deltok Posten på
Salon d’ Automne i Paris med et
utstillingskort og et personlig
frimerke. Motivene på utstillingskortet og stempelet kommer
fra det moderne forretningsområdet La Defénse, mens
vi det på det personlige
frimerket ser den velkjente
Triumfbuen.

Internationale Briefmarkenbörse

Sindelfingen
I oktober deltok Posten på Int.
Briefmarkenbörse i Sindelfingen
i Tyskland med et utstillingskort
og et personlig frimerke. På
utstillingskortet og stempelet
er motivet hentet fra Stadthalle Sindelfingen. På det
personlige frimerket ser
vi typiske gamle bindingsverkshus fra Sindelfingen.
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Frimerke
NORWEGISCHE POST
SINDELFINGEN 23.-25.10. 2014

Kort
INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÖRSE, SINDELFINGEN

1650
22,-

FOR SAMLERE

NORWAY POST
PARIS 06.-09.11.2014

SALON D’ AUTOMNE, PARIS

Frimerke

Kort

Bestill produktene via kupongen i bladet
eller på posten.no/frimerkebutikken.

22,NORGE

Julekort
Årets ferdigfrankerte
julekort med verdensporto er signert Kjell
Midthun. Tittelen på det
koselige nissemotivet er
«På glattisen».

1650

TAXE PERÇUE ● PORTO BETALT

Utgitt av Posten Norge AS, Frimerketjenesten.
Illustrasjon: Kjell Midthun. Design: Posten Norge AS, Konsernkommunikasjon, Design. Trykk: Renessanse Media

Kort

26,31

ÅRSPRODUKTER 2014

Årsprodukter 2014
Årssett og årbøker er flotte gaveideer
til så vel frimerkeinteresserte som andre!

Årssett
frimerkehefter
Alle årets frimerkehefter er
satt inn i en elegant folder med
tekster på norsk,
engelsk og tysk.

Årssett

n. Produksjon: Renessanse Media.
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510,-

Norske frimerkehefter 2014

Norwegian Stamp Booklets
Norwegische Briefmarkenheftchen

ÅRSPRODUKTER 2014

Norske frimerker 2014

Norwegian Stamps
Norwegische Briefmarken

Årssett
frimerker
Alle årets frimerker og miniatyrark er satt inn i klemlommer
i en elegant folder med tekster
på norsk, engelsk og tysk.

Årssett

Norske førstedagsbrev 2014

Norwegian First Day Covers
Norwegische Ersttagsbriefe

481,-

Årssett
førstedagsbrev
Alle årets førstedagsbrev
er samlet i en mappe med
informasjon på norsk, engelsk
og tysk.

otschi

ng

bund

Årssett

559,-

Foto: XXX. Design: Posten Norge AS, Konsernkommunikasjon, Design. Produksjon: Renessanse Media.
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ÅRSPRODUKTER 2014

Årboken
Årets årbok er et glimrende
oppslagsverk om frimerkeutgivelsene.
Alle årets frimerker og miniatyrark er satt inn i beskyttende
klemlommer i boken, som har tekster både på norsk, engelsk og tysk.
En glimrende gaveidé, enten til deg selv eller noen du kjenner!

NORSKE FRIMERKER

Årbok norske frimerker
Yearbook Norwegian Stamps
Jahrbuch norwegische Briefmarken

2014

2014
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Årbok

499,-

ÅRSPRODUKTER 2014
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Foto: © www.colourbox.com

2. januar 2015
Fugler
Nummer:
Motiv:
Kunstner:
Arrangement:
Verdi:

NK 1896-1897
Blåmeis, Toppmeis
Viggo Ree
Enzo Finger
Kr 16 x 2

Frimerkene kan bestilles fra 2. januar 2015
på posten.no/frimerkebutikken

Ville dyr i Noreg
Nummer:
Motiv:
Utforming:
Verdi:

NK 1898
Hubro
Inger Sandved Anfinsen
Kr 31,00

Abonnenter får disse frimerkene levert ved utgivelsen 20. februar 2015.

Nye frimerker:

