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Også i dette nummeret:
n  Sjakk og filateli

n  Verdens vakreste frimerke

n  Postens sommerturne

Frimerkeposten
Nr. 4/2014
Posten Norge 
Frimerketjenesten

Posthorn
Side 8



Mangler du noe til samlingen?
Nå har du mulighet til å fylle tomrom i samlingen med både nye,  eldre  
og utenlandske frimerker. Vi har også alt du måtte ønske deg av 
samlerutstyr. Besøk vår nettbutikk i dag.

Alle som handler for minst kr 600,- innen utgangen av september mottar et årssett frimerker fra 
1981 som gratis gave (katalogverdi kr 150,-).

posten.no/frimerkebutikken
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Det har vært en aktiv sommer på 
frimerkefronten. Postens sommerturne 
kunne friste med personlige frimerker 
og egne stempler flere steder i landet.  
I tillegg har vi deltatt på The Tall Ships 
Races, Prøysenfestivalen, 200-års-
jubileet for Mossekonvensjonen og 
jernbanejubileet Trondheim-Støren.

Etter at Magnus Carlsen ble 
verdensmester i sjakk i 2013 har 
sjakkfeberen grepet om seg i Norge.  
Da Norges Sjakkforbund markerte sitt 
100-årsjubileum på åpningsdagen for 
sjakk-OL i Tromsø 1. august, var det 
derfor naturlig at Magnus Carlsen var 
en del av motivet. Det er Arild Yttri som 
har gravert det flotte frimerket.

I serien posthornfrimerker har turen nå 
kommet til 70-kronersvaløren. Nytt i år 
er at merkene utgis på selvklebende 
papir og at arkene er delt i to blokker  
på 50 frimerker. Frimerkene i  serien  
er designet av Enzo Finger og Sverre 
Morken.

Frimerkets dag er i år lørdag 18. 
oktober. Mange frimerkeklubber og 
postkontorer vil ha egne personlige 
frimerker og stempel. For fullstendig 
oversikt, se posten.no/frimerker.
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Sjakk har 
vorte folkesport!

Verdsmeisterturneringa i 2013 
gjekk direkte på TV, med ekspert-
kommentatorar som forklarte 
ulike trekk og spelereglar. På 
denne måten vart sjakk ein 
publikumssport, også for dei som 
tidlegare ikkje hadde brydd seg 
særleg om sjakk. Fram mot jul i 
2013 kunne fleire butikkar 
rapportere at hyllene var renska 
for sjakkspel – sjakk hadde vorte 
folkesport!

Historikk
Den eldste kjende forløparen 
til moderne sjakk er det indiske 

krigsspelet «shaturanga», kjent 
frå ca. år 600. Spelet spreidde seg 
både austover til Kina og Japan 
og vestover til Persia, kor det fekk 
namnet «shatranj». Frå 1000-talet 
var sjakk også kjent blant over-
klassa i Europa, med si glanstid 
frå rundt 1250. I siste halvdel av 
1400-talet vart nye brikker inn-
ført og spelet fekk si noverande 
hovudform. Frå midt på 1800-
talet var England sjakkens høg-
borg, og det var også der den 
fyrste internasjonale turneringa 
fann stad i 1851. 

Frå 1920-åra vart Sovjetunionen 

verdsleiande, ein posisjon dei 
hadde i mange år. I dag er sjakk 
utbreidd over heile verda, både 
som selskapsspel og profesjonelt 
konkurransespel.

Sjakksporten
Verdssjakkforbundet (Féderation 
Internationale des Éches, FIDE) 
vart stifta i 1924. Frå 1946 har 
FIDE, vanlegvis kvart tredje år, 
kåra ein utfordrar til regjerande 
verdsmeister. Dette skjer gjennom 
eit system av turneringar som 
ender opp med ei kandidatturne-
ring. I 2007 vart Viswanathan 

Etter at Magnus Carlsen vart verdsmeister fekk 
sjakkinteressa i Noreg ein skikkeleg oppsving.
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Foto: Foto: Erlend Aas  / NTB Scanpix
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Anand frå India verdsmeister. I 
dette VM kvalifiserte Magnus 
Carlsen seg til kandidatkampane, 
men vart slått ut i fyrste runde. I 
2013 kom han sterkt tilbake og 
vart verdsmeister.

Kvinner deltek i turneringar på 
lik linje med menn. FIDE kåra frå 
1927 separate verdsmeistrar for 
kvinner. Forbundet deler også ut 
spelartitlane stormeister, inter-
nasjonal meister og FIDE-meister 
både for menn og kvinner.

Sjakk i Noreg
Noregs eldste sjakklubb, Oslo 
Schakselskap, vart stifta i 1884. 

Norges Sjakkforbund vart stifta i 
1914. Dei er øvste organ for 
sjakklivet i Noreg og organiserer 
ca. 2 600 medlemmer fordelt på 
rundt 110 klubbar. Forbundet 
arrangerer nasjonale og inter- 
nasjonale turneringar, bl.a. den 
årlege landsturneringa, kor vinnar 
av eliteklassa vert norsk meister. I 
jubileumsåret vart sjakk-OL 
arrangert i Tromsø frå 1. til 14. 
august, og frimerket til Norges 
Sjakkforbunds 100-årsjubileum 
vart gjeve ut på opningsdagen.

Kjelder: snl.no, Wikipedia

Sjakk-OL i 
Tromsø

Frå 1. til 3. august vil 
Posten vere til stades i 
Tromsø med eige spesial-
stempel.
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10/2014 Norges Sjakkforbund 100 år
Førstedagsbrev • First Day Cover

Salgspriser
Presentasjonsfoldar: kr 30,-
Samlarsett: kr 51,-
Samlarblad frimerke: kr 40,-
Samlarblad FDC: kr 46,-

Førstedagsbrev
Kr 21,-

Førstedagsstempel
Del av sjakkbrikke (kongen).

Nummer: NK 1890
Motiv: Magnus Carlsen og sjakkbrikker
Gravyre: Arild Yttri
Foto: Oli Scarff / Getty Images
Verdi: Kr 15,00 
Opplag: 500 000 frimerke
Utg jeve i: Ark à 50 frimerke
Trykk: Ståltrykk / offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
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NK 1890
Sjakkbrikker. I bakgrunnen Magnus Carlsen 
under kvalifisering til sjakk-VM.



Verdens lengste
frimerkeserie

Det første merket ble utgitt i 
1872, og serien benyttes og utvi-
kles fortsatt, noe som gjør den til 
den frimerkeserien i verden som 
har vært lengst i bruk. Frimerket 
som gis ut nå er nr. 166 i rekken, 
dersom man teller hoved-
nummer i Norgeskatalogen.

Tallrike utgaver
Det første posthornmerket ble 
tegnet av arkitekt Wilhelm von 
Hanno i 1871. Motivet er et 
klassisk posthorn med en krone 
over og verdiangivelse i midten. 
Horn og krone står i midten av en 
dobbelt oval med NORGE i øvre 

del og POSTFRIM. samt verdi-
angivelse i nedre del. Hvert av de 
fire hjørnene inneholder et hjul 
med to vinger. Det har gjennom 
tidene kommet tallrike utgaver 
av posthornfrimerkene. Den 
generelle utformingen er endret 
bare i beskjeden grad, mens det 
er stort mangfold i både farger 
og verdier.

Innenfor flere av de offisielle 
utgivelsene finnes det et stort 
antall varianter, særlig på grunn 
av tidligere tiders graverings- og 
trykkemetoder. Dette har gjort 
merkene til et yndet spesial-
felt for filatelister, og det finnes 

omfattende spesiallitteratur om 
posthornfrimerkene.

Frimerke i endring
De første posthornfrimerkene 
kom ut i perioden 1872-75 og 
hadde pålydende valør fra 1 til 7 
skilling. I 1877–78 kom så de 
første posthornfrimerkene med 
øreverdier. Fram til 1922 var 
posthornmotivet nokså ene-
rådende på norske frimerker. 
Eneste unntak var frimerker med  
portrettene av kong Oscar I, kong 
Oscar II og kong Haakon VII 
samt en utgivelse til 100-års-
jubileet for Grunnloven i 1814.

Posthornfrimerkene er en serie norske 
frimerker med et posthorn som hovedmotiv. 
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Fram til og med 1929 ble 
posthornmerkene produsert i 
boktrykk. I neste runde, fra 1937, 
benyttet man dyptrykk, og 
utformingen var da ved Kolbjørn 
Finstad. Under okkupasjonen av 
Norge i 2. verdenskrig overtrykte 
tyskerne flere av disse posthorn-
merkene med bokstaven V 
(for seiersgudinnen Viktoria). 
Disse propagandafrimerkene ble 
ugyldige til frankering etter 
krigens slutt.

Stadige fornyelser
Arne E. Holm var ansvarlig for 
en ny serie som startet i 1962, og 

som ble trykt i ståltrykk. I 1991 
ble serien ytterligere modernisert. 
Frimerkene var tofargede, i det 
ovalen hadde én farge og hjul og 
vinger en annen. Merkene, som 
fortsatt var trykt i ståltrykk, fikk 
nå kroneverdier. Kunstner var 
Knut Løkke Sørensen. I 1997 
trykte en for første gang post-
hornfrimerker i offset. Samtidig 
fikk øreverdiene desimaler, for 
lettere å skille dem fra krone-
verdiene. Ansvarlig kunstner var 
Sverre Morken.

I 2001 skjedde nok en fornyelse.  
En gikk over til å trykke i 

femfarget offset. Selve posthornet 
med krone fikk metallfarge, mens 
motivet for øvrig har nyanser av 
valørfargen. Kunstnere var Sverre 
Morken og Enzo Finger. Fra 2010 
ble serien så utvidet med høyver-
dimerker, og årets posthornfri-
merke er foreløpig siste tilskudd 
til denne serien. Og ikke nok med 
det, årets utgave representerer 
enda en modernisering – det er 
det aller første posthornfrimerket 
på selvklebende papir!

Kilde: Wikipedia

1. I 1955 ble det utgitt tre frimerker i samband med hundreårsjubileet for Norges første frimerke og til 
frimerkeutstillingen Norwex i Oslo. På det ene er det aller første posthornfrimerket fra 1872 avbildet.  
2. Miniatyrark utgitt til hundreårsjubileet for posthornmotivet i 1972. 3. Fellesmotivet for Europafrimerkene i 
1973 var tegnet av en nordmann, Leif F. Anisdahl. Kanskje da ikke så rart at kunstneren valgte et posthorn som 
motiv, om enn noe stilisert og modernisert. 4. Et muntert posthorn var motiv på frimerket til Valentins dag i 
1999. 5. Posthornfrimerkene var med og feiret Postens 350-årsdag, her avbildet på et av jubileumsfrimerkene 
fra 1995.
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Posthorn på  
selvklebende papir
Fra 2014 utgis posthornfrimerkene på selvklebende 
papir. Dette vil g jelde både for nyutgivelser og for 
opptrykk av eksisterende verdier.  I tillegg vil arkene bli 
delt opp i to seksjoner, hver på 50 frimerker skilt av et 
tomt felt.

Gutterpar 
Med deling av arkene 
oppstår det som i 
frimerkesammenheng 
kalles gutterpar. Det er 
to merker som henger 
sammen med det tomme 
feltet i mellom. Gutterpar 
kan du nå også bestille i  
abonnement. 

For bestilling av abonnement, 
benytt kupongen ibladet.
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Førstedagsbrev
Kr 76,-

Førstedagsstempel
Posthorn

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 85,-
Samlersett: kr 161,-
Samlerblad frimerker: kr 95,-
Samlerblad FDC: kr 101,-

Nummer: NK 1891
Motiv: Posthorn
Utforming: Enzo Finger og Sverre Morken
Verdi: Kr 70,00
Antall: Ark à 100 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
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NK 1891
Posthorn i tradisjonell utforming



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

Tilbud på årganger 
med offisielle 
førstedagsbrev
Mangler du noen førstedagsbrev til samlingen din? 

Nå får du 30% rabatt på hele åtte forskjellige årganger. Alle som bestiller minst 
én årgang med førstedagsbrev får dessuten årgangen fra 1974 - helt uten ekstra 
kostnad!  Benytt sjansen nå, tilbudet g jelder kun ut september.
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Tilbud på årganger 
med offisielle 
førstedagsbrev
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1960-1969
1960*) ...........................................................................................kr 450,- 
1961 ................................................................................................kr 193,- 
1962*) ...........................................................................................kr 120,- 
1963 ...............................................................................................kr 253,- 
1964*) ...........................................................................................kr 129- 
1965 ...............................................................................................kr 112,- 
1966 ...............................................................................................kr 126,- 
1967 ................................................................................................kr 102,- 
1968 ...............................................................................................kr 128,- 
1969 ...............................................................................................kr 293,- 

Vi tar forbehold om at noen av de eldste årgangene fra 1960- og 70-tallet kan bli utsolgt 
i perioden. Årgangene er levert fra vår samarbeidspartner Skanfill for samlere AS.
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1970-1979
1970 ................................................................................................kr 297,- 
1971 ................................................................................................kr 89,- 
1972 ................................................................................................kr 244,- 
1973 ................................................................................................kr 123,- 
1974 ................................................................................................kr 131,- nå Gratis ved kjøp av en årgang FDC
1975 ................................................................................................kr 120,- 
1976 ................................................................................................kr 123,- 
1977 ................................................................................................kr 127,- 
1978 ................................................................................................kr 158,- 
1979 ................................................................................................kr 123,- 

1980-1989
1980 ...............................................................................................kr 90,- 
1981 ..................................................................................før ...... kr 110,- nå kr 77,-
1982 .................................................................................før ......kr 138,- nå kr 96,60 
1983 .................................................................................før ......kr 214,- nå kr 149,80
1984 .................................................................................før ......kr 161,- nå kr 112,70
1985 ...............................................................................................kr 229,- 
1986 ...............................................................................................kr 254,- 
1987 ................................................................................................kr 284,- 
1988 ...............................................................................................kr 284,- 
1989 ...............................................................................................kr 295,- 

1990-1999
1990 .................................................................................før ......kr 300,- nå kr 210,- 
1991 ..................................................................................før ......kr 304,- nå kr 212,80 
1992 .................................................................................før ......kr 334,- nå kr 233,80 
1993 .................................................................................før ......kr 339,- nå kr 237,30 
1994 ...............................................................................................kr 367,- 
1995 ...............................................................................................kr 364,- 
1996 ...............................................................................................kr 375,- 
1997 ................................................................................................kr 409,- 
1998 ...............................................................................................kr 329,- 
1999 ...............................................................................................kr 471,- 

2000-2003
2000 ..............................................................................................kr 447,- 
2001 ...............................................................................................kr 603,- 
2002 ..............................................................................................kr 670,- 
2003 ..............................................................................................kr 600,- 

*) Årgangene fra 1960, 1962 og 1964 inneholder ikke de uoffesielle førstedagsbrevene 
for bruksmerker. 
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Den ble solgt ved flere spesial-
auksjoner hos firmaet David 
Feldman i Genève for et par år 
siden, og salgene bidro til igjen å 
plassere Belgias frimerker i fokus. 

Rask karriere 
Anatoly Yevgenyevich Karpov ble 
født i Zlatoust i Uralregionen 23. 
mai 1951. Allerede ved fireårs-
alderen lærte han seg å spille 
sjakk, og tolv år gammel kom 
han inn på Mikhail Botvinniks 
berømte sjakkskole. Dette til tross 
for at Botvinnik på denne tiden 
skal ha sagt om Karpov at han 
manglet forståelse for sjakk og 
at han ikke hadde noen fremtid 
som sjakkspiller. 

Karpov lærte imidlertid fort, 
og allerede i 1966 ble han Sovjet-
unionens yngste sjakkmester 
gjennom tidene. I 1969 ble 
han junior verdensmester og 
i begynnelsen av 1970-årene 
var det meningen at han skulle 
spille om verdensmestertittelen 
mot Bobby Fischer. Matchen 
ble aldri arrangert fordi Fischer 
skapte store problemer, og i 
1975 besluttet det internasjonale 
sjakkforbundet å frata Fischer 
verdensmestertittelen og gi denne 
til Karpov.

Maratonmatch
Karpov var nå i navnet 
verdensmester i sjakk, men han 

ville også vise at tittelen rett-
messig var hans. De følgende 
tiårene deltok han i nesten alle 
store turneringer, der han vant 
flere overbevisende seire. Han 
vant en prestisjetung turne-
ring i Milano 1975, og et annet 
høydepunkt var seieren i den 
spektakulære «Tournament of 
Stars» i Montreal 1979.

Da Garri Kimovitsj Kasparov 
dukket opp på scenen var Karpov 
godt etablert som verdens beste 
sjakkspiller. Den første matchen 
mellom de to ble arrangert i 
Moskva i 1984. Da dette spillet 
hadde pågått i fem måneder 
med i alt 48 partier stoppet det 
internasjonale sjakkforbundet 

Sjakk og filateli
Både i sjakk og frimerkesamling er viktig å g jøre de 
strategisk riktige trekkene i rett tid. Det g jorde den 
berømte sjakkspilleren Anatoly Karpov da han bygde opp 
en av de beste samlingene fra Belgia vi har sett i nyere tid. 
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Sjakk og filateli

Hvit er sjakk matt.
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matchen av hensyn til spillernes 
fysiske helse. Da hadde Karpov 
vunnet tre partier mens hele 40 
partier hadde sluttet med remis.

Flere møter
Året etter ble det arrangert en 
revansjematch mellom de to i 
Moskva, og klok av skade begrenset 
sjakkforbundet denne matchen 
til 24 partier. Etter en svært jevn 
kamp gikk Kasparov av med 
seieren. Etter dette møttes de to 
sjakkgigantene flere ganger, uten 
at Karpov klarte å ta verdensmester-

tittelen tilbake. Da Kasparov dro 
seg ut av sjakkforbundet i 1993, 
fikk Karpov igjen tittelen tilbake. 
Allerede i 1994 ble Karpov nok 
en gang utfordret av Kasparov.

Tittelforsvarer
Denne turneringen mellom de 
gamle rivaler ble arrangert i 
Linares på Tenerife. Her spilte 
Karpov det man senere har 
omtalt som den beste matchen 
han noen gang har spilt. Etter 
dette klarte Karpov å forsvare sin 
verdensmestertittel flere ganger, 

«Da dette spillet 
hadde pågått i fem 
måneder med i alt 
48 partier stoppet 
det internasjonale 
sjakkforbundet 
matchen av hensyn 
til spillernes fysiske 
helse»

Karpov og Kasparov under matchen i Valencia 2009. 

OPPVISNINGSMATCHER
Etter å ha mistet 
verdensmestertittelen  
i 1999 har Karpovs 
sjakkspill for det meste 
begrenset seg til opp-
visningsmatcher, og ofte 
har nettopp Kasparov 
vært motspilleren. En slik 
match ble spilt i Valencia 
september 2009, akkurat 
25 år etter at de to for 
første gang spilte om 
verdensmestertittelen. 
Karpov spilte også et 
sjakkparti over internett 
mot «resten av verden» 
i tilknytning til Tour de 
France i 2012.

Karpov spiller simultansjakk på et møte i 
World Economic Forum. Karpov og Kasparov.    
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blant annet mot Viktor Kamsky i 
1996 og Viswanathan Anand i 
1998. Han fortsatte som sjakk-
verdensmester frem til 1999, da 
det internasjonale sjakkforbundet 
forandret reglene for slike turne-
ringer, og Karpov nektet å 
forsvare sin tittel som en protest 
mot de nye reglene. I dag er 
Karpov fortsatt aktiv, men spiller 
helst for moro skyld.

Humanitært arbeid
Karpov er interessert i politikk 
og har hatt flere fremtredende 

politiske tillitsverv, både under 
Sovjettiden og i Russland etter at 
Sovjetunionen ble oppløst. Han 
er sterkt engasjert i humanitært 
arbeid, og stilte seg blant annet 
i spissen for et fond som ble 
opprettet for å hjelpe Tsjernobyl-
ulykkens ofre. 

Karpov er tildelt flere ordner 
og utmerkelser, og ble i 1979 
æresmedlem av Sovjetunionens 
filatelistforbund. Han har et stort 
bibliotek med sjakklitteratur, og 
samler også frimerker med sjakk-
motiv. Under sjakkolympiaden 

som starter i Tromsø 1. august 
i år vil man blant annet kunne 
se Karpovs sjakkfrimerker på 
Tromsø museum.

Belgias første
Ved salget av Karpovs Belgia-
samling i Genève i 2011-2012 
ble det notert flere rekordpriser, 
og det meste av det utbudte 
materialet ble solgt. Landet fikk 
sine første frimerker i verdiene 
10 og 20 centimes den 1. juli 
1849. Dette var mange år før vi 
fikk Verdenspostforeningen, og 

Karpov og Kasparov under matchen i Valencia 2009. 

Karpov og Kasparov.    Foto:  AP Photo / Alberto Saiz / NTB Scanpix 

19

SJAKK OG FILATELISJAKK OG FILATELI



1

3

65

4

2

POSTHISTORIEN
Også posthistorien var godt ivaretatt i Karpovs Belgia-samling. Et av 
de eldste brevene i samlingen var sendt fra Namur til Liège i 1695 under 
den såkalte 9-årskrigen, som også kalles den pfalziske arvefølgekrig 
(1688-1697). Brevet er blitt postbehandlet av fransk post i Namur og 
har et lite, men tydelig stempel «DE NAMUR».
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portosatsene for utenrikspost 
ble fastsatt i ulike bilaterale eller 
multilaterale avtaler. 

I postavtalen mellom Belgia  
og Frankrike som trådte i kraft  
1. oktober 1849 var normal-
portoen fra Belgia fastsatt til 40 
centimes, og dermed måtte  
man ha et 40 centimes-frimerke. 
Dette merket viste et portrett  
av kong Leopold I, som regjerte 
landet mellom 1831 og 1865. 
Merkets utforming var imidlertid 
ny. Det nye merket kunne kjøpes 
på postkontorene i Belgias  
største byer fra 18. oktober  
1849. Da Belgia skulle utgi  
nye frimerker i verdiene 10 og  
20 centimes 10. august 1850  
fikk også disse merkene samme 

utforming som 40 centimes-
merket.

Tilbake på sin plass
Et objekt i Karpovs samling som 
særlig vakte oppsikt ved salget i 
Genève var et brev Karpov hadde 
kjøpt ved en auksjon i 2000. 
Brevet hadde da to femstriper og 
en seksstripe med 40 centimes-
merker fra 1849, stemplet med 
nummerstempel «87» fra Nieuport. 

Frankeringen manglet ett enkelt-
merke av verdien 40 centimes. Da 
stempelet «87» er svært sjeldent 
på denne frimerkeutgaven, var 
merket tydeligvis tatt av konvo-
lutten for stempelets skyld, og en 
fransk samler oppdaget han 
hadde merket som manglet. Etter 
kontakt mellom Karpov og den 
franske samleren kunne Karpov 
sette merket tilbake på brevet der 
det opprinnelig hadde stått.

1. Ett merke er satt tilbake på sin opprinnelige plass. Solgt for 645 150 kroner. 2. Blokk av Belgias første 
frimerke med to arkmarginaler og deler av tre nabomerker på venstre side. Blokken ble solgt for 921 600 
kroner i Genève. 3. Blandingsfrankering til Tyskland, solgt for 1 013 760 kroner. 4. Fransk og belgisk frankering 
på brev fra 1870 transportert inn i Paris inne i en flytende zink-kule i Seinen under den tyske beleiringen av 
byen. Solgt for 460 800 kroner. 5. Omadressert fra Köln til Belgia og videre til London med Belgias frimerker 
fra 1851 og et merke fra Preussen. Prisen ble 1 013 760 kroner. 6. Fra Belgia til Norge 1863 med forsøks-
taggete merker, solgt for 1 812 000 kroner. 7. Frankert med merker utgitt 1849 og 1850, solgt for 1 177 800 
kroner. 8.Blokk med arkmarginal solgt i Genève for 1 244 160 kroner. 
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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

 

SJAKK OG FILATELISJAKK OG FILATELI

Ørn Grahm

 



Verdensrekord
Salget av 1 cent magenta fra Britisk Guyana 17. juni satte ny verdensrekord. 
Frimerket ble solgt for 9,5 millioner amerikanske dollar inkludert provisjon, eller 
57 millioner norske kroner. Dette er den høyeste summen et frimerke noen gang 
er solgt for.

Miniatyrarket ble utgitt som 
en del av den fellesnordiske 
frimerkeserien Norden ved havet.  

Frimerket viser et rednings-
helikopter fra 330-skvadronen. 

Konkurransen ble arrangert av 

det tyske tidsskriftet Luftfahrt og 
besøkere på nettsiden arge-
luftfahrt.de. Det norske miniatyr-
arket ble stemt fram av samlere av 
luftfartfrimerker i konkurranse 
med 81 utgivelser fra andre land.

Postens miniatyrark er kåret til verdens 
vakreste luftfartsfrimerke utgitt i 2012.

Verdens vakreste 
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DOVRE 17.05.2014

ENIGE OG TRO TIL DOVRE FA
LL

ER

Frimerkets dag arrangeres som 
et samarbeid mellom Norsk 
Filatelistforbund og Posten. Dette 
betyr at en rekke postkontorer 
og frimerkeklubber vil markere 
Frimerkets dag med både person-
lige frimerker og poststempel.

TIPS: Dersom du melder deg 
på vårt elektroniske nyhets-
brev, får du tilsendt e-post med  
informasjon om nye personlige 
frimerker og nye stempler.  
Se posten.no/frimerker.

For fullstendig oversikt over personlige frimerker 
og stempel, se posten.no/frimerker.

Nasjonaldag på Dovrefjell
Ca. 7 000 mennesker hadde funnet veien til Grunnlovsvarden på 
Dovrefjell 17. mai. Med eget poststempel sørget Dovre frimerke-
klubb for varige minner fra nasjonaldagen.

Frimerkets dag
Årets Frimerkets dag er lørdag 18. oktober.

Østfolddialekten er verdens-
kjent, i hvert fall i Norge. Revy-
figuren Raymond og filmene 
«Lange flate baller» har i stor 

grad bidratt til det. Fredrikstad 
filatelistklubb har laget en flott 
serie på ti personlige frimerker 
med ord og uttrykk fra Fred-

rikstad. Hele serien kan du se 
på frimerkeklubbens nettsider, 
frefil.no.

Det årner sæ!
Østfolddialekten har fått frimerke. Ikke ett, men en serie på ti frimerker!

23

FRIMERKEKLIPPFRIMERKEKLIPP



Mossekonvensjonen ble inngått 
14. august 1814 mellom Karl 
Johan og den norske reg jering. 
Ved Mossekonvensjonen 
godkjente Norge union med 
Sverige.

Mossekonvensjonen 

200-årsjubileum

Konvensjonen g jorde slutt på krigen 
som hadde begynt da svenske tropper 
den 26. juli 1814 gikk til angrep på Norge. 
Hensikten var å drive g jennom bestem-
melsene i Kieltraktaten som var inngått 
i januar samme år mellom den dansk-
norske kong Frederik VI og svenskenes 
kronprins Karl Johan. Kieltraktaten la 
opp til den svensk-norske union ved at 
Frederik VI frasa seg den norske krone til 
fordel for den svenske konge.

De viktigste bestemmelsene i Mosse-
konvensjonen var at Christian Frederik 
forpliktet seg til å abdisere og forlate 
landet og at Norge skulle få beholde hoved-
trekkene i grunnloven i unionen med Sverige. 

Kilde: snl.no

Posten var til stede i gågata i Moss 
14. august med et ferdig frankert postkort
og eget jubileumssstempel. 

Et imponerende knippe artister 
stilte opp for å feire Alf Prøysens 
100-årsdag 23. juli.

Den årlige Prøysenfestivalen ble arrangert på 
Rudshøgda fra 23. til 30. juli. I år ble også Alf 
Prøysens 100-årsdag feiret på festivalen. 
Posten var til stede med eget jubileums-
stempel og egne frimerker til Prøysens 100-
årsdag.

Prøysen-
festivalen 2014

Bestill jubileumsproduktene 
via kupongeni bladet eller på 
posten.no/frimerkebutikken.
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FOR SAMLEREFOR SAMLERE

   
 

            29,-
Konvolutt



Enige og tro  
til Dovre faller.

Mossekonvensjonen 200 år

Utgitt av Posten Norge AS, Frimerketjenesten. 

Motiv: «Höyvelbr. B. Anker Huus paa Moss» (Konvensjonsbygningen), håndkolorert kobberstikk av John William Edy (1800). Eier: Nasjonalbiblioteket.

Bakgrunnstekst fra Mossekonvensjonen 14. august 1814. Stortingsarkivet, foto: Vidar M. Husby.

Frimerke: Lakksegl fra Mossekonvensjonen (detalj).

Design: Posten Norge AS, Konsernkommunikasjon, Design. Trykk: Renessanse Media.

TAXE PERÇUE ● PORTO BETALT

1814  
2014Norge

Moss  
14.08.2014

1814  
2014 Mossekonvensjonen

Mossekonvensjonen 

200-årsjubileum
Trondheim –Støren

150-årsjubileum

Posten var med da 
jernbanestrekningen 
Trondheim – Støren 
feiret 150-årsjubileum.

Mange jernbaneentusiaster 
hadde tatt turen med jubileums-
toget fra Trondheim til Støren 
lørdag 16. august. 

I samarbeid med Jernbane-
verket har Posten laget to 
personlige frimerker og et post-
stempel for turen. Stempelet 
viser lokomotiv Di 3.616 som trakk 
jubileumstoget, og frimerkene 
viser hhv damplokomotiv type I 
nr. 1 “Robert” og tog trukket av 
damplokomotiv på Oxstadøi 
viadukt.
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FOR SAMLEREFOR SAMLERE

   
 

            26,-
Kort

   
 

            32,-
Konvolutt

   
 

            1350
Frimerke



I sommer deltok Posten på forskjellige 
evenementer rundt omkring i landet. 

Til mange av stedene ble det laget egne poststempler. 
I tillegg laget lokale postkontor personlige frimerker på 
de fleste stedene Posten besøkte.

Posten var tilstede ved følgende arrangement i juli og august: 
VG-lista i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen, Festpillene i 
Nord-Norge i Harstad, Norsk Fjellfestival i Åndalsnes, The Tall 
Ships Races i Fredrikstad og Bergen, Moldejazz i Molde, sjakk-
OL i Tromsø, Arctic Race i Tromsø og Maihaugen Familiedag på 
Lillehammer. 

Postens 
sommerturne

FRIMERKEUTSTILLINGER
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Personlige frimerker blir levert 
i abonnement i september.

Foto: Håvard Jørstad
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BALTEX 2014, MALMÖ

POSTEN NORGE
MALMÖ 29.-31.08. 2014

   
 

            22,-
Kort

   
 

            1650
Frimerke

BALTEX 2014, MALMÖ

FRIMERKEUTSTILLINGER

Baltex 2014, 
Malmö
I august deltok Posten på Baltex 2014 
i Malmö med et  utstillingskort og et 
personlig frimerke. Både utstillingskortet 
og frimerket har hentet motivet fra 
Malmös landemerke, Turning Torso. Turning 
Torso er Nordens høyeste bygning med 190 
meter, og det nest høyeste bolighuset i 
Europa. Bygningen er tegnet av arkitekten 
Santiago Calatrava og ble innviet i 2005.
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Valøren 50 kr i 
serien med Posthorn-
frimerker(NK 1802) 
har kommet i nytt 
opplag, med tryknings-
dato 21.04.2014. 
Første bruksdato 
var ikke  kjent ved 
redaksjonsslutt. 

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

Nytrykk
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UTENLANDSKE FRIMERKERNYTRYKK

Vi presiserer!
I Frimerkeposten nr. 1 og 2 kom vi i skade for å omtale nytrykket av 2 kroner Posthorn som 
NK 1455. Riktig NK-nummer skal selvfølgelig være NK 1422. Vi beklager!

   
 

            50,-
Nytrykk



30 000 forhåndsbestillinger! Det var 
status allerede i mai, bare et par uker 
etter at Posten i Finland hadde lagt disse 
frimerkene ut for salg. Ja, så mange ville 
bestille at hele nettbestillingssystemet  

til den finske posten knakk sammen.  
Også noen kritikere hevet stemmen, og 
mente utgaven burde stoppes. Men så  
er heller ikke nakenhet hverdagskost  
på frimerker.

   
 

            39,-
Miniatyrark

Tom of Finland
Finske frimerker vekker oppsikt langt utover landets grenser.
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Slaget ved Clontarf fant sted langfredag i 1014 utenfor Dublin i 
Irland. Slaget sto mellom styrker fra Munster og Meath på den 
ene siden, og styrker fra Leinster, Dublin, Orknøyene og Man på 
den andre. Sigurd Lodvesson Digre, jarlen av Orknøyene, falt i 
dette slaget, som g jerne regnes som begynnelsen på slutten 
for vikingenes innflytelse i Irland. 

Posten på Isle of Man markerer 1000-årsdagen for slaget med 
seks flotte frimerker og et førstedagsbrev.

1000 år siden 
slaget ved Clontarf
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Bestill produktene via kupongen i bladet 
eller på posten.no/frimerkebutikken.
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UTENLANDSKE FRIMERKERUTENLANDSKE FRIMERKER

   
 

            169,-
Frimerker og FDC



Hvalstasjonen i Grytviken på Sør-Georgia ble etablert 
av hvalfanger og sydhavsfarer C.A. Larsen i 1904.  
Det lille samfunnet utviklet seg raskt til å bli en 
viktig arbeidsplass for så vel nordmenn som 
utlendinger. I april 1913 ble planer om en kirke lagt 
fram og inn-samling ble iverksatt. Strømmen 
Trævarefabrikk fikk i oppgave å bygge kirken, som 
ble prefabrikkert slik at den kunne fraktes nedover 
og settes sammen på stedet. Alt innen året var 
omme stod bygget ferdig. 

Sammen med South Georgia Museum i den gamle 
bestyrerboligen utg jør kirken i dag et av de mest 
markante norske kulturminnene i Antarktis og er et 
aktuelt reisemål for en rekke turister i Antarktis. 

Det er laget seks flotte frimerkerog et første-
dagsbrev fra Sør-Georgia. 

100 årsjubileum
Grytviken kirke 
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            169,-
Frimerker og FDC
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Nordia 2014
Det er ca. to måneder ig jen til Nordia 2014 åpner dørene.

21. november klokken 11 åpner dørene for den 
nordiske frimerkeutstillingen i Norges Vare-
messe på Lillestrøm. I løpet av tre dager skal 
samlere fra hele Norden konkurrere om hvem 
som har den flotteste frimerkesamlingen.

Invitert
Det finnes også en avdeling med inviterte 
samlinger. Her kan vi se samlinger som viser de 
krigene som herjet i Europa på 1800- og 1900-
tallet. Du kan også se den dramatiske historien 
om “Ville d´Orleans”, en varmluftballong som 
ble sendt opp med kurerpost fra det beleirede 
Paris i 1870. Den kom kraftig ut av kurs og 
landet på Lifjell. Svein Arne Hansen har i sin 
flotte samling dokumentert denne historien.

Tre spennende postkortsamlinger er også 
invitert. Arvid Løhres samling om Eidsvolls-
bygningen, Fredrik Schreuders samling om 
Grunnlovens 100-årsjubileum og Knut Arvengs 
samling om Kristiania-utstillingen 1914 er alle 
samlinger du bør få meg deg.

Gode tilbud
Både frimerkehandlere og postverk fra hele 
Norden vil være på plass når dørene åpner på 
Lillestrøm. Her vil de være mange gode tilbud og 
spennende objekter for frimerkeinteresserte.

Velkommen til Nordia 2014!


