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Frimerkeåret 2014 startet allerede 2. januar 
da serien Ville dyr ble supplert med hjort og 
grevling. Den største nyheten er nok imidlertid 
at merkene i denne bruksfrimerkeserien fra nå 
av vil bli utgitt på selvklebende papir. Dette vil 
også g jelde eventuelle opptrykk av eksisterende 
valører. Årsaken er at våre portokunder i større 
og større grad etterspør brukervennlige selv-
klebende frimerker. Hittil har Posten hatt tilbud 
om selvklebende frimerker for vekstsatsene 20g 
A-post innland og utland, B-post 20g innland og 
50g A-post innland. Det har imidlertid vært stor 
etterspørsel etter selvklebende alternativer i 
de litt tyngre vektsatsene også, ikke minst fordi 
«vanlige» frimerker lett kan falle av de såkalte 
klumpsendingene i posten.  Særfrimerker i ark vil 
fortsatt bli utgitt på tradisjonelt papir. 

Sjømannskirken er kjent for svært mange nord-
menn. Fra å være en kirke vesentlig for sjømenn 
er Sjømannskirken i dag en trygg havn for alle 
nordmenn i utlandet. Til 150-årsjubileet hedres 
de med et eget frimerke signert Stian Hole. 

Uttrykket på frimerket er enkelt. Vaffelhjertet er 
et viktig symbol for Sjømannskirken, og hjerte-
formen signaliserer også den omsorg Sjømanns-
kirken står for. Posten gratulerer med jubileet!

Når dette skrives er det like før OL i Sotsji 
braker løs. I likhet med store deler av den norske 
befolkning er vi i Posten spente på hvordan de 
norske utøverne vil prestere. På åpningsdagen, 
7. februar, utgis fire frimerker med utøvere det 
knytter seg spesielt stor spenning til; Marit 
Bjørgen, Tora Berger, Petter Northug og Aksel 
Lund Svindal. Vi krysser fingrene og håper at 
frimerkeutgivelsen kan gi ekstra motivasjon på 
veien mot norske gullmedaljer!

Godt nytt frimerkeår!
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LEDERFRIMERKEPROGRAM 2014

Dato Tema Antall Pris Kunstner/designer Utsendelse  
abonnement

02.01. Ville dyr i Noreg 2 Kr 19 – kr 35 Inger Sandved Anfinsen 07.02.

02.01. Sjømannskirken 150 år 1 Kr 15 Stian Hole 07.02.

07.02. OL i Sotsji 4 Kr 10 (A innland) x4 Enzo Finger 07.02.

17.03. Norden ved havet 1 (miniatyrark) Kr 13 (A Europa) Gina Rose 28.04.

28.04. Turistfrimerker 3 (hefter) Kr 10 (A innland)
Kr 13 (A Europa)
Kr 16 (A verden)

Kristin Granli 28.04.

28.04. Thor Heyerdahl 100 år 4 Kr 10 (A innland) x4 Benjamin Stenmarck 28.04.

16.05. Grunnloven 200 år 4 Kr 13 – kr 16 – kr 19 – kr 30 Enzo Finger/Sverre Morken 13.06.

16.05. Personlig frimerke 1 Kr 16 (A verden) Enzo Finger 13.06.

13.06. Alf Prøysen 100 år 2 Kr 10 (A innland) x2 Magnus Rakeng 13.06.

01.08. Norges Sjakkforbund 100 år 1 Kr 15 Arild Yttri 12.09.

12.09. Posthorn 1 Kr 70 Enzo Finger/Sverre Morken 12.09.

10.11. Julefrimerker 2 (hefte) Kr 10 (A innland) x2 Magnus Rakeng 21.11.

21.11. Nordia 2014 2 (miniatyrark) Kr 41 Enzo Finger/Sverre Morken 21.11.

Endelig frimerkeprogram

Det har vært noen endringer i frimerkeprogrammet for 2014 siden det ble offentligg jort i Frimerke- 
posten i november. Utgivelsen i april er flyttet fra 25. til 28. og 16. mai kommer i tillegg en ny ramme  
til personlige frimerker, denne gang med porto for framsending i hele verden. 

Med forbehold om endringer

2014



Hjort (Cervus elaphus) finst 
vilt i store delar av Eurasia 
og Nord-Amerika. Hjorten er 
svært sky, noko som truleg har 
bidrege til den store utbreiinga. 
Han forsvinn ved den minste 
mistanke om fare.

Norsk hjort er generelt 
mindre enn annan hjort. Han 
er kjenneteikna av den mørke 
hårstripa som går frå nakken 

langs heile ryggen på dyret. 
Langs innsida og på baksida av 
låra er pelsen lysare, noko som 
gjev hjorten den karakteris-
tiske «spegelen». 

Ein gjennomsnittleg norsk 
hjortebukk veg omlag 100-130 
kg, men prakteksemplara kan 
i nokre høve vega opp mot 
200 kg. Hindene veg normalt 
70-90 kg. 

I Noreg finn ein hjort først 
og fremst langs kysten på 
Vestlandet, frå Rogaland opp 
til Nordland. Han har også 
spreidd seg til Austlandet og 
Sørlandet. Hjorten trivst godt 
i skog som ikkje veks for tett, 
spesielt i lauvskog.

 

KJELDE: WIKIPEDIA

Ville dyr i Noreg
I år er det hjort og grevling som vert  
frimerkemotiv i serien ville dyr. 

Grevling (Meles meles) er eit 
kraftig bygd mårdyr som er 
utbreidd over heile Eurasia. 
Den norske bestanden er 
aukande, og det nordlegaste 
kjende hiet er funne i Mo i 
Rana. Grevlingen er lett å 
kjenne att med si karakte-
ristiske svarte stripe over 
hovudet og kraftige bygning. 
Grevlingen ligg i hi om 

vinteren. Når han går ut av 
hiet om våren kan han vega 
7–9 kg, men utover sommaren 
feiter han seg opp, slik at han 
om hausten kan vega godt 
over 15 kg. Grevlingen et det 
meiste, men er spesialist på 
meitemark. Han er òg effektiv 
mot det som har vorte hageei-
garane sin verste skrekk – 
brunskogsnigelen.

Grevlingen er hovudsakleg 
aktiv om natta. Tida mellom 
02.30 og 03.30 vert ofte kalla 
«grevlingens time», då det 
er i dette tidsrommet grev-
lingen er mest aktiv etter 
føde. I den mest aktive peri-
oden i sommarhalvåret er dei 
aktive frå omkring solned-
gang til omkring soloppgang.  
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VILLE DYR I NOREGNYE FRIMERKE n 02.01.2014



Førstedagsstempel
Lauvblad

Salsprisar 
Presentasjonsfoldar: kr 69,-
Samlarsett: kr 129,-
Samlarblad frimerke: kr 79,-
Samlarblad FDC: kr 85,-
Sett maksimumkort: kr 62,-

Førstedagsbrev
Kr 60,-

Verdi: Kr 19 – kr 35 
Tal:  Ark à 50 sjølvlimande frimerke
Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Nummer: NK 1868-1869
Motiv: Hjort, Grevling
Design: Inger Sandved Anfinsen
Foto: © Jakob Vorraa/Samfoto/NTB scanpix (NK 1868)  
  © Tore Wuttudal/Samfoto/NTB scanpix (NK 1869) 

Ville dyr i Noreg

NK 1869
Grevling (Meles meles)

NK 1868
Hjort (Cervus elaphus)

Bruksfrimerke på 
sjølvlimande papir
Frå 2014 skiftar norske bruks-
frimerke papirtype. Fram til no 
har bruksfrimerka Ville dyr i Noreg 
kome ut på tradisjonelt papir.  
Frå 2014 vil desse kome på sjølv-
limande papir. På frimerkearka 
vil du ikkje sjå nokon skilnad. Dei 
elementa som i dag er i margen vil 
vere der i framtida óg. Dersom eit 
av dei tidlegare utg jevne frimerka 
i serien Ville dyr vert trykt på ny, 
vil det bli g jeve ut på sjølvlimande 
papir.
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Høsten 1865 ble den første 
stasjonen i utlandet åpnet 
i Leith i Skottland. Nye 
stasjoner ble åpnet i rask 
rekkefølge, og sjømannspres-
tene fikk full kirkelig status 
underlagt tilsyn av biskopen 
i Bjørgvin. Ved siden av regu-
lære gudstjenester og kirke-
lige handlinger, ble det helt 
fra starten lagt vekt på skips-
besøk, husbesøk og sykebesøk. 
I tilknytning til kirkerommet 
ble det etablert «leseværelser» 

der man arrangerte fester, og 
der sjøfolk kunne lese bøker, 
aviser og skrive hjem.

Omsorg
«Sjømannsmisjonen følger 
handelsflåten» ble etter-
hvert arbeidets motto. En 
tradisjon med å sende jule-
gaver til sjøfolk ble satt i 
gang blant sjømannsmi-
sjonsforeningene i Norge, 
og har holdt seg til denne 
dag. På det meste ble 30 000  

julegaver med tilhørende brev 
sendt ut hvert år.

Mellomkrigstiden ble preget 
av at en rekke mindre havner 
ble etablert, og Sjømanns-
misjonen fulgte opp med 
raske etableringer og oppsø-
kende virksomhet. Under 2. 
verdenskrig høstet sjømanns-
kirkene stor anerkjennelse for 
mot, utholdenhet og omsorg 
for involverte nordmenn. 
Da kontakten med ledelsen 
i Bergen ble brutt, overtok 

 Ditt hjem 
 i utlandet
 
Det begynte i et lysthus i Bergen, 31. august 1864. Ti menn startet  
opp Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd  
i fremmede Havne på initiativ fra cand.theol. Johan Cordt Harmens  
Storjohann. Dermed var Sjømannskirken stiftet.

NK 1870 
Vaffelhjerte, flaggstripe
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NYE FRIMERKER n 02.01.2014 SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR



Førstedagsbrev
Kr 21,-

Førstedagsstempel
Anker, hjerte og kors

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 30,-
Samlersett: kr 51,-
Samlerblad frimerke: kr 40,-
Samlerblad FDC: kr 46,-
Gullbrev: kr 99,-

Nummer: NK 1870
Motiv: Vaffelhjerte, flaggstripe
Design: Stian Hole
Verdi: Kr 15
Utgis i: Rull à 100 selvklebende frimerker
Opplag: 15 090 000 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Sjømannskirken 150 år

kirkerådet ved kirken i London 
som midlertidig styre inntil 
krigen var over.

Fornyelse
Ti år etter krigen var alle 
skader på organisasjonens 
bygninger reparert. Ti nye 
kirker var anskaffet og nye 
og fjerne himmelstrøk var 
blitt arena for de 130 ansatte, 
hvorav 50 var prester. Det 
ble etablert en egen reisetje-
neste for skip som ikke kom 
til «kirkehavn» både i Japan, 
Europa og USA. Arbeidet ved 
de tradisjonelle sjømannskir-
kene bar stadig mer preg av at 
også andre nordmenn begynte 
å reise utenlands.

Et møtested for alle
På 1970-tallet ble Sjømanns-
misjonen først oppfordret av 
Norges biskoper til å utvide 
den kirkelige betjening til også 
å omfatte nordmenn generelt 
som oppholdt seg i utlandet 
for kortere eller lengre tid. I 
1978 besøkte representanter 
fra Sjømannsmisjonen oljein-
stallasjonene i Nordsjøen for 
å bidra til julefeiringen. Fire 
år senere ble Nordsjøpresttje-
nesten etablert. I 1979 ble en 
norsk prest sendt til Spania for 
å betjene norske langtidstu-
rister i Alicante. På Solgården 
overtok Sjømannsmisjonen 
ansvaret for prestetjenesten, 
og la grunnlaget for en 
satsing i Syden som foreløpig 
omfatter ni stasjoner. I 1980 

overtok Sjømannsmisjonen 
ansvaret for studentprest-
tjenesten. Den gangen var det 
bare én studentprest, men i 
dag står fem studentprester 
til tjeneste for over 20 000 
norske studenter i Europa, 
Nord-Amerika og Australia.

Utvidelse
Trailersjåfører, au pairer og 
næringslivsfamilier er andre 
viktige målgrupper som er 
kommet til. Vinteren 1995 
ble den første «ambulerende 
prest» tilsatt for å betjene 
grupper av nordmenn som 
ikke befinner seg i nærheten 
av etablerte stasjoner. De 
ambulerende prestene er 
alltid på reise for å ta vare på 
nordmenn der det ikke finnes 
sjømannskirke. De ønsker å 
møte mennesker der de jobber, 
bor eller oppholder seg - 
enten de er studenter, turister 
eller fastboende. Denne 
tjenesten er etter hvert blitt 
utvidet til å omfatte fem ambu-
lerende prester. I 1999 fikk 
Sjømannsmisjonen egen kirke 
på internett, nettkirken.no.  
Nettkirken har egne nett-
prester og er tilgjengelig 
uansett hvor i verden du 
befinner deg.

Organisasjonen ønsker i 
dag å være et kirkelig, kultu-
relt og sosialt møtested for 
alle nordmenn i utlandet. 

KILDE: SJOMANNSKIRKEN.NO

Sjømannskirken 
vil gi mennesker 
mot til tro, håp 
og engasjement

10 11

SJØMANNSKIRKEN 150 ÅRNYE FRIMERKER n 02.01.2 14



NYE FRIMERKER n 07.02.2014

 OL i Sotsji
Arrangørene lover at OL i Sotsji skal bli tidenes mest 
kompakte. Det vil bli mulig å forflytte seg fra en arena 
over til en annen i løpet av minutter. 

Vinter-OL 2014 arrangeres i 
Sotsji i Russland i perioden  
7. – 23. februar. Milde vårdager 
ved sjøen, garantert snø i fjel-
lene og ingen trafikkøer er 
lovnadene Vladimir Putin  har 
kommet med i forkant av OL.

To forskjellige sentra
De kommende vinterlekene 
vil i praksis foregå to steder: 

Is-idrettene avvikles i Olympic 
Park utenfor Adler ved Svar-
tehavet. Den minner om 
OL-parken i London og kalles 
Coastal Cluster. Området har 
fem ishaller, i tillegg til «Fisht», 
hvor åpnings- og avslutnings-
seremonien finner sted. 
Temperaturen i området ved 
Svartehavet kan godt komme 
opp i ti plussgrader om dagen. 

Alle utendørsidrettene vil  
foregå i fjelldalen Krasnaya 
Polyana, i det som kalles Moun-
tain Cluster. Grenene er fordelt 
på fem skiarenaer. I fjellene kan 
temperaturen variere fra minus 
to til pluss fem grader om 
dagen. Det vil ta ca. 30 minutter 
med hurtigtog mellom stedene 
der is-idrettene finner sted og 
skiarenaene.

Olympiatoppens  
målsetting for lekene
Den offisielle målsettingen er at den norske 
troppen skal strekke seg mot å levere tidenes 
beste vinter-OL målt i antall medaljer – og kjempe 
om å bli topp tre på medaljestatistikken for 
nasjoner. 

Norges beste vinter-OL målt 
i medaljer var Lillehammer i 
1994 med 26 medaljer. 
- Vi legger oss på tidenes 
største medaljefangst som 
overordnet mål. Vi er fornøyde 
med alle medaljer, men natur-
ligvis aller mest fornøyde 
med gull, sier toppidretts-
sjef og leder for den norske 
OL-troppen, Tore Øvrebø til 
olympiatoppen.no. 
- Tallet på norske OL-medaljer 
har vært stabilt mellom 19 og 
26 siden 1994. Det er flere 
øvelser i dag enn tidligere, 

men samtidig betydelig flere 
nasjoner som både vinner 
medaljer, og som forsyner seg 
av gullmedaljene. Det er også 
en del av bakteppet, fortsetter 
toppidrettssjefen og melder 
at nytt i målsettingsprosessen 
denne gangen er at målset-
tingen er foreløpig. Basert på 
tidligere erfaringer ser Øvrebø 
at det kan være nyttig å ha en 
dynamisk målsetting, som kan 
justeres opp eller ned rett før 
OL begynner.

TEKST: SONJA EVANG

Oslo søker 
OL 2022
Det har vært en økende 
interesse blant byer som 
ønsker å avholde vinter-
OL – og for lekene i 2022 
er det dobbelt så mange 
søkere i forhold til forrige 
runde. Seks byer er med i 
kampen; Almaty (Kasakh-
stan), Bejing (Kina), Krakow 
(Polen), Lviv (Ukraina), 
Oslo (Norge) og Stockholm 
(Sverige).
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Nummer: NK 1871-1874
Motiv: Marit Bjørgen, Tora Berger, Petter Northug, Aksel Lund Svindal
Design: Enzo Finger
Foto: (M) © Anders Wiklund/Scanpix Sweden/NTB scanpix (NK 1871)
  (M) © Roman Vondrous/CTK/NTB scanpix (NK 1872)
  (M) © Bjørn S Delebekk/VG/NTB scanpix (NK 1873)
  (M) © Karl-Josef Hildenbrand/Epa/NTB scanpix (NK 1874) 

NK 1873
Petter Northug

NK 1871
Marit Bjørgen

NK 1874 
Aksel Lund Svindal

NK 1872
Tora Berger

Førstedagsstempel
De Olympiske ringer

Førstedagsbrev
Kr 46,-

Salgspriser 
Presentasjonsfolder: kr 55,-
Samlersett: kr 101,-
Samlerblad frimerke: kr 65,-
Samlerblad FDC: kr 71,-

Verdi: 4x A innland (kr 10)
Utgis i: Rull à 100 selvklebende frimerker  
  (25 av hvert motiv)
Opplag: 2 582 500 av hvert frimerke
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

OL i Sotsji
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NYE FRIMERKER n 07.02.2014 OL I SOTSJI
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2003
Denne gang utvider vi vårt tilbud av tidligere utgitte frimerker med  
året 2003. Alle frimerkene leveres ustemplet (postfriske). Bestill i vår  
nettbutikk posten.no/frimerkebutikken eller på vedlagte kupong

16 17

ELDRE FRIMERKERELDRE FRIMERKER

2003 Norsk husflid III
NK 1489 A kr 5,50, tg. 13...............................kr 15
NK 1489 B kr 5,50, tg. 13 x 12 ¾ ..............kr  20

2003 Roser i Norge III
NK 1490-1491 x kr 5,50 x 4 .........................kr  65

Samme, komplett frimerkehefte
FH 126 x 4 x NK 1490-1491 x (MNR*) ..kr  125
FH 126 x 4 x NK 1490-1491 x (UNR*) ...kr  120

2003 Norsk grafikk I
NK 1492 kr 5,00 ...............................................kr  12
NK 1493 kr 8,50 ...............................................kr  20
NK 1494 kr 9,00 ...............................................kr  22
NK 1495 kr 11,00 ..............................................kr  25
NK 1496 I kr 22,00, tg. 13 ½ x 12 ¾  .......kr  60

2003 Norske eventyr IV
NK 1498 kr 5,50 x 4 .......................................kr 50
NK 1499 kr 9,00 x 4 .......................................kr 90

Same, komplette frimerkehefte
FH 127 8 x NK 1498 (MNR*) ..................kr  105
FH 127 8 x NK 1498 (UNR*) ...................kr  100
FH 128 8 x NK 1499 (MNR*) ..................kr  185
FH 128 8 x NK 1499 (UNR*) ...................kr  180

2003 Valentins dag
NK 1497 kr 5,50 ...............................................kr  13
NK 1497 Småark kr 5,50 x 10 .................kr  150

2003 Festspillene i Bergen 50 år
NK 1500 kr 5,50 ...............................................kr  13
NK 1501 kr 10,00 .............................................kr  25

2003 Offentlig helsevesen 400 år
NK 1502 kr 5,50 ...............................................kr  13
NK 1503 kr 7,00 ................................................kr  17

2003 Verdas flyktningdag
NK 1504 kr 5,50 ...............................................kr  13
NK 1505 kr 10,00 .............................................kr  25



18 19

ELDRE FRIMERKERELDRE FRIMERKER

2003 Kong Olav V 100 år
NK 1506 kr 5,50 ...............................................kr  13
NK 1507 kr 8,50 ...............................................kr  20
NK 1508 kr 11,00 ..............................................kr  27
NK 1506-1508 Miniatyrark (BL 23) .......kr  70

2003 Send en hilsen
NK 1509 kr 5,50 ...............................................kr  15
NK 1510 kr 5,50 ...............................................kr  15
NK 1511 kr 5,50 ...............................................kr  15
NK 1512 kr 5,50 ...............................................kr  15
NK 1513 kr 5,50 ...............................................kr  15

2003 Europa XXVI
NK 1514 kr 8,50 ...............................................kr  20
NK 1515 kr 9,00 ...............................................kr  22
NK 1516 kr 10,00 .............................................kr  25

2003 Norske nobelprisvinnere I
NK 1517 kr 11,00 ..............................................kr  27
NK 1518 kr 22,00 ............................................kr  55

2003 Julefrimerker
NK 1519-1520 kr 5,50 x 4 ............................kr  65

Samme, komplett frimerkehefte
FH 129 4 x NK 1519-1520 (MNR*) ....kr  125
FH 129 4 x NK 1519-1520 (UNR*) .....kr  120

Årsprodukter 2003
Årssett frimerker ............................................kr  700
Årbok ........................................................................kr  700

Årgang stemplede frimerker ...................kr  620
Årgang førstedagsbrev ..............................kr  600

2003 Norsk grafikk II
NK 1521 kr 5,00 ...............................................kr  10
NK 1522 kr 5,50 ...............................................kr  11



Eide verdens beste 
samling
I 1993 solgte firmaet David Feldman i Sveits 
det som er ansett for å være den beste 
frimerkesamlingen fra ett enkelt land som 
noen gang er blitt samlet sammen.

Samleren som satte sammen 
samlingen var japaneren 
Hiroyuki Kanai. Han rakk å bli 
en legende i sin egen levetid 
før han døde i februar 2012. 
Og samlingen det er tale om 
var hans fantastiske samling 
Mauritius. 

Samlet hele livet
Hiroyuki Kanai ble født i 
Osaka i 1925 og begynte å 

samle frimerker i femårsal-
deren. Faren var en formu-
ende industrimann, og til 
hans kontor kom det brev 
fra hele verden frankert med 
frimerker sønnen fikk ta hånd 
om. Mange store samlere har 
hatt pauser i sin samlevirk-
somhet når andre interesser 
er blitt pleiet i stedet. Dette 
skjedde ikke med Hiroyuki 
Kanai. Allerede som 13-åring 

studerte han frimerkene nøye. 
I sin tid som student grunnla 
han to filatelistklubber for 
studenter.

Spesialisering
Etter krigen spesialiserte Kanai 
seg på samling av frimerker 
fra de engelske koloniene og 
Japans klassiske utgaver. Han 
overtok også som bedrifts-
leder i flere industribedrifter 

Hiroyuki Kanai (1925-2012). 1. Til frimerkeutstillingen FILOS på Lillestrøm i 2007 utga Posten, etter tillatelse fra Posten på Mauritius, to 
personlige frimerker med de ubrukte «POST OFFICE»-frimerkene som motiv. 2. Største kjente blokk av 1848- 
års utgaven, solgt for 392 400 kroner i 1993. 3. Slitte trykkplater ga etterhvert frimerkene et svært primitivt 
utseende. Denne blokken er unik, og kostet 132 800 kroner for 20 år siden. 4. Det eneste kjente ubrukte paret  
av den såkalte «Sherwin»-utgaven fra oktober 1859 byttet eier for 20 år siden for 1 570 000 kroner.
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etter faren, og fikk etter hvert 
nok penger til å kjøpe det beste 
og mest sjeldne filatelistiske 
materialet som fantes. Rundt 
1960 spesialiserte han ytterli-
gere sine samlinger til å omfatte 
New Brunswick, Nova Scotia 
og Trinidad. Hele livet mente 
Kanai at det var viktig å samle 
sitt hjemland, og nedla et stort 
forskningsarbeid på Japans 
klassiske frimerkeutgaver.

Utstillinger
I 1965 begynte Kanai å vise 
sine samlinger ved interna-
sjonale utstillinger. I Paris i 
1975 fikk vi se Kanais berømte 
samling med klassiske utgaver 
fra Mauritius. Ved utstillingen i 
Toronto i 1978 ble den belønnet 
med den høyeste internasjonale 
utmerkelsen som kunne gis. 

I 1970 begynte Kanai å bygge 
opp en samling med Finlands 

klassiske frimerkeutgaver. På 
forbausende kort tid klarte 
han å bygge opp en av de beste 
Finland-samlingene vi har sett. 
På den internasjonale frimerke-
utstillingen i Helsingfors i 1988 
fikk den Grand Prix National.

Mangesidig
Kanai bidro sterkt til 
dannelsen og oppbygningen 
av det japanske filatelistfor-

bundet. I 1977 ble han valgt 
til forbundets president, og 
han kom til å lede forbundet 
i mange år. Han ble ofte brukt 
som jurymedlem ved store 
internasjonale utstillinger, og 
fungerte dessuten i en årrekke 
som rådgiver for den japanske 
postforvaltningen. 

I 1989 tok Kanai initia-
tivet til dannelsen av et fila-
telistisk kultursentrum og 

et museum i Osaka, og han 
ble også formann i styret for 
disse institusjonene. I 1991 ble 
han tildelt den prestisjefylte 
Lichtensteinmedaljen for sitt 
fremragende forskningsar-
beid og for publikasjoner han 
hadde forfattet. I 1993 fikk han 
signere «The Roll of Distin-
guished Philatelists» hos «The 
Royal Philatelic Society» i 
London. Dette er kanskje den 

høyeste utmerkelsen noen 
frimerkesamler kan gis. Han 
ble dessuten dekorert av den 
japanske keiseren, både i 1991 
og i 1999.

Verdens beste
Mange av verdens fremste 
samlere har interessert seg 
for de klassiske utgavene fra 
Mauritius, og dette ble også 
et naturlig samleområde for 

1. En fantastisk blandingsfrankering til England på brev fra 1859, med tre forskjellige utgaver. Objektet kostet sin nye           eier 966 000 kroner for 20 år siden. 2. Verdens dyreste filatelistiske objekt. 3. Innenriksbrev med 2 pence-merke, 
utgitt 1848, kostet 784 800 kroner i 1993. 4. Mange mener dette er et av de peneste brevene med klassiske utgaver fra      Mauritius. Det er fra 1856 og venstre frimerke har trykkfeilen «PENOE». Solgt for 1 147 000 kroner i 1993. 5. Vakker 
kombinasjonsfrankering fra 1854, solgt i 1993 for 845 000 kroner. 6. Kanais samling inneholdt også variantene. Her et            brev frankert med et merke som har fått teksten «PENOE» i stedet for «PENCE». Det kostet 1 086 600 kroner i 1993.
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Kanai. Området byr på teknisk 
og posthistorisk interessante 
studier. En bonus er selvsagt 
den prestisje som følger med 
dette samleområdet. Vil man 
samle dette materialet kreves 
imidlertid en lommebok med 
et nær ubegrenset innhold. 
Kanais Mauritius-samling ble  
etter hvert den klart beste 
samlingen av dette området 
som noen gang er blitt samlet 
sammen. Og sikkert er det at 

ingen noen gang kommer til å 
bygge opp en slik samling igjen.

Kanai hadde seks
De mest berømte frimerkene 
fra Mauritius er de såkalte 
«POST OFFICE»-merkene i 
verdiene 1 penny og 2 pence, 
som ble utgitt som landets 
første frimerker 21. september 
1847. Den vertikale teksten 
på frimerkenes venstre side 
er «POST OFFICE», i stedet 

for «POST PAID», som ble 
brukt på senere utgaver. Av 
«POST OFFICE»-merkene 
skal det bare finnes 13 eksem-
plarer på private hender, 
herunder ett ubrukt eksem-
plar av hver verdi. Kanai 
eide seks av disse, også 
begge de ubrukte merkene. I 
hans samling fantes også de 
viktigste brevene med «POST 
OFFICE»-merkene, deriblant 
det eneste vi kjenner fran-

kert med begge verdier. For 
20 år siden ble dette omsatt 
hos auksjonshuset Feldman 
for tilsvarende 30,2 millioner 
kroner, og er fortsatt verdens 
dyreste filatelistiske objekt.

Senere utgaver
Kanais Mauritius-samling 
dekket perioden 1847 – 1877 
og inneholdt mange uhyre 
sjeldne objekter med landets 
senere utgaver. Flere av disse  

er nesten like sjeldne som 
«POST OFFICE»-merkene. 
Kanais eksemplarer var alle i 
toppkvalitet, og prisene som 
ble betalt for objektene for 20 

år siden avspeilet både sjelden-
heten  og kvaliteten. I dag kan 
vi bare undres over at en privat 
samler faktisk klarte å samle 
sammen hele dette materialet. 

De ubrukte
De to ubrukte «POST OFFICE»-

merkene i Kanais samling ble 
i 1993 kjøpt for 17,5 millioner 
kroner av et konsortium på 

Mauritius, ledet av Mauritius 
Commercial Bank. I november 

2001 ble «The Blue Penny 
Museum» åpnet i Port Louis på 
Mauritius for blant annet å vise 

de to sjeldenhetene, og dette er i 
dag landets postmuseum.

Ballinvitasjoner
De første frimerkene med teksten 
«POST OFFICE» fra Mauritius ble i følge 
legenden egentlig utgitt i forbindelse 
med at landets guvernørfrue skulle 
arrangere et maskeradeball, og trengte 
frimerker til å frankere invitasjonene til 
ballet. Det finnes et par slike invitasjoner 
i behold. I Dronning Elisabeth IIs samling 
finnes en slik invitasjon. Hos Kanai fantes 
en annen invitasjon, som ble solgt hos 
Feldman for 8,45 millioner kroner. 

Kanai og Feldman med auksjonskatalogen firmaet David Feldman laget til auksjonen for 20 år siden.  
Katalogen regnes fortsatt som en av de fremste som noen gang er laget.

24 25

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.

Ørn Grahm
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Nordisk frimerkeutstilling 
på Norges Varemesse, Lillestrøm  

21. - 23. november 2014

www.nordia2014.no

Nordia2014-A4-format-trykk.indd   1 11/26/2013   9:20:54 PM

 
Endelig  

eget frimerke 
Solan Gundersen var meget begeis- 
tret for endelig å bli frimerkemotiv. 

7. november ble fjorårets julefrimerker lansert  
på Theatercafeen i Oslo. Gundersen hadde  
selv kalt inn verdenspressen til lanseringen 

 og var i storform under seansen.

Nordia 2014
Den nordiske frimerkeutstillingen Nordia 
2014 arrangeres i Norges Varemesse på 
Lillestrøm fra 21. til 23. november i år.

Utstillingen vil antagelig være dette tiårets fremste 
frimerkeutstilling på norsk jord. Den vil være en 
viktig inspirasjon for alle frimerkeinteresserte. Til 
utstillingen vil det komme samlinger på høyt nivå, 
noen også av høy verdi. Men det er ikke penger og 
pengeverdi som er i fokus for utstillerne. Bak hvert 
eneste eksponat ligger lystbetont og intens bruk av fritid. 

På Lillestrøm vil frimerkeutstillingen bli arrangert 
samtidig som Juleexpo, Samler & Antikkmessen og 
Alternativmessen. Dette gjør at vi kan vente mange 
besøkende. 

Merk deg tidspunktet og ta turen til Lillestrøm i 
november. 

Besøk også utstillingens nettside, www.nordia2014.no
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Visste du at...
... verdens første frimerke  
er engelsk og ble utgitt i 1840? 

FRIMERKEKLIPPFRIMERKEKLIPP

Zlatan på frimerke
Få andre svenske idrettsmenn har vært i nærheten av den stjernestatus 
som den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic har oppnådd. 27 mars 
2014 gir Posten Sverige ut fem frimerker med Sveriges fremste fotballspiller 
g jennom tidene.

Gul treskilling
Sveriges mest berømte frimerke, den gule treskillingen, 
er ig jen på svenske hender. Samleren Gustaf Douglas 
stilte ut merket i London i slutten av oktober, uten at 
noen på forhånd visste at han hadde kjøpt det.

´
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I 2013 ble det utgitt 33 forskjellige frimerker. Du kan være  
med å avg jøre hvilket av frimerkene som er det vakreste. 
Studer oversikten og send oss nummeret på din favoritt.  
 
Du er med i trekningen av fine premier:
• 5 årbok norske frimerker 2013
• 5 årssett norske frimerker 2013
• 5 Prestisjehefter Edvard Munch 150 år

Avstemningen er et samarbeid mellom Norsk Filatelistforbund, 
Skanfil AS og Posten Norge, Frimerketjenesten.

Hvilket er vakrest?

ÅRETS VAKRESTE FRIMERKE

1 2
3 4 5

2122232425
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33

Stemmeseddel for Årets 
vakreste frimerke 2013

Velg det frimerket du liker best, fyll inn nummer  
på stemmeseddelen og send inn kupongen.
 
Jeg velger følgende frimerke som årets  
vakreste i 2013:

Nr: 

Navn:

Postadresse:

Postnr./Sted:

Land:

Kupongen må være postlagt senest 28.02.2014.

Dersom du ikke ønsker å klippe i bladet kan du  
sende oss en fotokopi eller en e-post med  
overskriften Årets vakreste frimerke til 
frimerketjenesten@posten.no

Sendes til:
Posten Norge AS
Frimerketjenesten
Postboks 9350 
NO-0135 OSLO

ÅRETS VAKRESTE FRIMERKE
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The Tall Ships Races 2014
The Tall Ships Races besøker to Norske byer til  
sommeren. Fredrikstad og Bergen er klare!  

Direkte fra Harlingen i 
Nederland ankommer om 
lag 100 store, flotte seilskuter 
Fredrikstad den 12. juli. Her 
vil det sosiale og kulturelle 
programmet gi alle «en opple-
velse for livet» i tre døgn, 
lover arrangøren.

Alle skipene seiler deretter 
sammen til Bergen. Dette 
er en seiling som er utenfor 
konkurranse og derfor bare 
skal nytes – både av seilerne 
og av mange skuelystne  
langs hele ruten. Det blir et 
vakkert syn!

Åpningen i Bergen 24. juli 
blir spektakulær, for i tillegg 
til racet fyller også Bergens 
store stolthet «Statsraad 
Lehmkuhl» 100 år. Dette jubi-
leet blir selvfølgelig markert 
med brask og bram – med 
«Statsraaden» på hedersplass 
i Bergen havn. Arrangementet 
i Bergen blir en stor byfest 
som er ventet å trekke en halv 
million besøkende!

Etter bergensbesøket reiser 
skutene videre 27. juli, med 
kurs for Esbjerg i Danmark.

Posten vil være til stede 
både i Fredrikstad og Bergen. 
Det blir laget personlige 
frimerker til 150 dager igjen, 
100 dager igjen og åpnings-
dagene, samt stempler og 
«gullkonvolutter». Posten vil 
være til stede både i Fredrik-
stad og Bergen. Det blir laget 
personlige frimerker til 150 
dager igjen, 100 dager igjen og 
åpningsdagene, samt stempler 
og «gullkonvolutter». Det vil 
også bli utgitt ferdigfrankerte 
postkort til begge arrange-
mentene.
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De første frimerkene for 150 dager ig jen kan du bestille på kupongen i bladet eller  
på posten.no/frimerkebutikken
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Otta – Dombås 
100 år
I år er det 100 år siden jernbanen 
kom til Dombås. Etter at Otta hadde 
vært endestasjon siden 1896, ble 
Dombås nå det nordlige endepunktet.

100-årsjubileet ble markert 7. desember, med 
eget jubileumstog fra Otta til Dombås. Posten 
var med og hadde for anledningen laget to 
personlige frimerker og eget motivstempel. 
Både damplokomotivet Dovregubben og 
ekspresstoget Dovreekspressen er kjente 
innslag på Dovrebanen. I stempelet ser vi 
dieselloket Di 3.616, samme lokomotiv som 
trakk jubileumstoget.

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

Jubileumstoget rett før avgang fra Otta. Foto: Geir Aunli

                   31,-
Konvo-
lutt

kun

   
 

               13,-
Fri- 
merke

kun
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Grunnlovsjubileet

Nytrykk av bruksfrimerker 

De viktigste hendelsene som førte til at Norge fikk en egen Grunnlov  
i 1814, og senere samme år gikk i union med Sverige, blir markert med  
en serie på tre ferdigfrankerte postkort i løpet av året: 

• 14. januar:  Kielfreden 200 år 
• 17. mai: Grunnloven 200 år
• 14. august: Mossekonvensjonen 200 år

Kieltraktaten er en avtale som ble under-
tegnet 14. januar 1814 mellom den svenske  
og den danske konge. Danmarks Kong 
Frederik VI avstod for seg og sine etter-
kommere kongeriket Norge, herfra unntatt 
Island, Færøyene og Grønland. Norge skulle 
som eget konge-dømme bli forent med 
Sverige. Danmark fikk til g jeng jeld svenske 
Pommern og Rügen, i tillegg til 1 million 
riksdaler. 

Da meldingen om Kieltraktaten kom til Norge 
i slutten av januar 1814, gav det støtet til den 
norske selvstendighetsbevegelsen. Opprøret 

førte fram til 17. mai-grunnloven og valget 
av Christian Frederik til norsk konge. Kort 
tid etter gikk svenske tropper til angrep på 
Norge, og med Mossekonvensjonen, under-
tegnet 14. august 1814, godkjente Norge 
unionen med Sverige.

Posten markerer 200-årsjubileet for freden 
i Kiel med et ferdigfrankert postkort. Posten 
var også til stede på jubileumsmarkeringen i 
Kiel 14. januar med et eget personlig frimerke 
og et utstillingskort med tilhørende stempel.

KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON; SNL.NO

                   22,-
Kort
pr. stk.

kun
   

 
               1650

Fri- 
merke

kun

Følgende bruksfrimerker er kommet i nytt opplag:

Det er p.t. ingen kjente endringer i papirtype eller tagging fra foregående opplag.                     
* Informasjon om første bruksdato kommer i neste nummer av Frimerkeposten

NK Utgave Opplag Trykningsdato Første bruksdato

1288 Posthorn 50 øre 1 mill. 26.08.2013 *

1455 Posthorn 2 kr 2 mill. 25.10.2013 *

1777 Ville dyr i Noreg 17 kr 500 000 01.11.2013 04.12.2013
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Nummer: NK 1875
Motiv: Supplyskip
Utforming: Gina Rose
Foto: © Harald M. Valderhaug (frimerke)
  © Roger Hardy / Samfoto (miniatyrark)
Verdi: A Europa (kr 13)
Opplag: 125 000 miniatyrark
Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

17. mars vert det tredje og siste miniatyrarket i serien Norden ved havet g jeve ut.
Miniatyrarket kan bestillast på posten.no/frimerkebutikken frå 17. mars.

Abonnentar får miniatyrarket levert ved utg jevinga 28. april.

Nytt frimerke 17. mars

 Norden ved havet  – Skip
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