
Fugler på frimerker
Med årets utgave har Posten gitt ut 
over 40 frimerker der fugler enten er 
hovedmotivet eller deler av motivet. 
NYE FRIMERKER  Side 4

150 år med  
humanitært arbeid
Posten feirer det norske Røde 

Kors-jubileet med fire frimerker. 
NYE FRIMERKER  Side 8
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Kjære kunde!

Årets første frimerker er et 
g jensyn med en gammel kjenning.

Viggo Ree utformet en rekke frimerker med fuglemotiv på 
1980-tallet. I år introduserer vi en ny bruksfrimerkeserie 
med norske fugler. De to første, blåmeis og toppmeis, ble 
utgitt allerede 2. januar. I oktober kommer neste utgivelse 
med fire frimerker som skal dekke første vektsats for 
A- og B-post-valørene i Norge.

I serien Ville dyr er vi kommet frem til siste frimerke. 
Det er en hubro som får æren av å avslutte serien som 
har pågått helt siden 2006. Inger Sandved Anfinsen har 
som vanlig utformet frimerket.

Et av årets store jubileer er Norges Røde Kors’ 150-
årsjubileum. Organisasjonen har betydd mye for svært 
mange, ikke bare i Norge, men også i utlandet. De fire 
frimerkene utgis i rull og er utformet av Gina Rose.

Det er flere spennende frimerkeutgivelser i 2015. Både 
Anders B. Wilse, Agnar Mykle og Bergen Filharmoniske 
Orkester jubilerer, i tillegg til flere person- og organisa-
sjonsjubileer. Temaet for årets europafrimerker er 
gammelt leketøy – noe som nok vil vekke gode minner hos 
mange av våre lesere. Se mer i oversikten på side 3.

I Posten er vi alltid spente på hvilket av fjorårets frimerker 
våre kunder synes er det vakreste. Les mer og delta i 
avstemningen lenger ute i bladet.
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Det blir utgitt 29 frimerker i 2015.

Halden fyller 350 år i 2015. Arild Yttri har 
gravert et vakkert frimerke til jubileet. 
Fotografen Anders Beer Wilse etterlot seg 
rundt 160 000 bilder. Fire av motivene blir 
frimerker til hans 150-årsjubileum. Samtidig 
åpner også en stor fotoutstilling på Norsk 
Folkemuseum i Oslo. Høyesterett fyller 200 
år i 2015, og Sverre Morken har gravert 
frimerket som viser Høyesteretts bygning.

Årets første jubileum på frimerker er
 imidlertid Norges Røde Kors, som fyller 
150 år. De fire frimerkene utgis 20. februar.
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Et variert frimerkeår

Dato Tema Antall Pris Kunstner / designer Utsendelse 
abonnement

02.01. Fugler 2 (rull) Kr 16,00 x 2 Viggo Ree (arr. Enzo Finger) 20.02.

02.01. Ville dyr i Noreg 1 Kr 31,00 Inger Sandved Anfinsen 20.02.

20.02. Norges Røde Kors 150 år 4 (rull) Kr 10,50 x 4 Gina Rose 20.02.

10.04. Halden 350 år 1 Kr 20,00 Arild Yttri 16.04.

16.04. Anders B. Wilse 150 år 4  (1 miniatyrark) kr 10,50 - kr 14,00 - 
kr 16,00 - kr 20,00

Kristin Granli 16.04.

05.06. Gammelt leketøy 
(Europafrimerker)

2 Kr 14,00 – kr 17,00 Madeleine M. Karlstrøm 05.06.

05.06. Fyrtårn 4 (hefter) Kr 14,00 x 2 –
Kr 17,00 x 2 

Inger Sandved Anfinsen 05.06.

05.06. Halfdan Kjerulf 200 år 
Agnar Mykle 100 år

2 (rull) Kr 10,50 x 2 Enzo Finger 05.06.

03.10. Høyesterett 200 år 1 Kr 20,00 Sverre Morken 03.10.

03.10. Fugler 4 (ruller) Kr 10,50 x 2
Kr 10,00 x 2

Viggo Ree (arr. Enzo Finger) 03.10.

03.10. Bergen Filharmoniske 
Orkester 250 år

1 Kr 31,00 Lasse Michelsen 03.10.

13.11. Posthorn 1 Kr 60,00 Enzo Finger/Sverre Morken 13.11.

13.11. Julefrimerker 2 (hefte) Kr 10,50 x 2 Kristin Granli 13.11.
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I den nye serien med fugle-
frimerker er det blåmeis og  
toppmeis som har fått æren av å 
være først ut.

Blåmeis 
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) er 
en fugl i meisefamilien. Den er ca. 
12 cm lang og veier rundt 11 gram. 
Blåmeisen er lys blå på issen, 
vingene og stjerten. Brystet og 
buken er gul. Hunnens farger er 
noe blekere enn hannen. Ung-
fuglene har gulaktige kinn og 
grågrønn isse. Blåmeisen er en 
hardfør og svært nysgjerrig fugl. 
Nysgjerrigheten og oppfinnsom-
heten gjør at blåmeisen kan finne 
nye ting å spise når den er nødt. 
Det fortelles at den enkelte steder 
har hakket løs vinduskitt og spist 
dette for å overleve.

Denne meisearten er en sosial 
fugl som gjerne holder seg 

sammen med andre fugler om 
vinteren. Den viser seg hyppig på 
fôringsplasser. Fuglen hekker fra 
mai til juli, og den kan ha to kull. 
Blåmeisen får 7 – 14 egg, og ruge-
tiden er 13 – 18 dager. Ungene 
forlater redet etter ca. 16 dager. 
Ofte brukte hekkeplasser er natur-
lige trehull, for eksempel gamle 
dvergspetthull. Den hekker også 
gjerne i fuglekasser. Hos oss er 
blåmeisen en vanlig hekkeart i 
lavlandets løv- og blandingsskoger 
i Sør-Norge og nordover til Nord-
land. Lenger nord er den sjelden 
med mer tilfeldige hekkeforekom-
ster. Blåmeisen er Buskeruds 
fylkesfugl.

Toppmeis 
Toppmeis (Lophophanes cristatus) er 
også en art i meisefamilien. Den er 
ca. 12 cm lang, og veier ca. 11 gram. 
Toppmeisen har en karakteristisk 

Fugler på 
frimerker
Med årets utgave har Posten gitt ut 
over 40 frimerker der fugler enten er 
hovedmotivet eller deler av motivet. 
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FRIMERKEKUNSTNEREN: Viggo 
Ree er utdannet billedkunstner 
på Statens håndverks- og kunst-
industriskole i Oslo (Grafisk 
avdeling - boklinjen og radér-
klassen) 1976-80. Han har hatt 
eget grafikkverksted fra 1981. 
Hovedfeltene har vært akvarell-
maling, tusjtegning og kobber-
grafikk, og motivene er først og 
fremst dyr i sitt naturlige miljø. 
Rees illustrasjoner er å finne i 

en rekke bøker, tidsskrifter og 
aviser. Han har ulike ganger 
deltatt på Høst-utstillingen og 
er innkjøpt av Nasjonalgalleriet 
og Norsk Kulturråd.

Viggo Ree er også kunst-
neren bak frimerker i serien 
”Norske fugler” på 1980-tallet. 
Til sammen utformet han 10 av 
12 frimerker i denne serien i 
årene 1980-83. I 1985 lagde Ree 
et julefrimerke med dompaper.

NK 861-862 (1980), NK 875-876 (1981), NK 877-878 (1981), 
NK 908-909 (1982), NK 931-932 (1983), NK 987 (1985).

VIGGO REE

fjærtopp på hodet. Den har en 
markert svart og hvit hode-tegning. 
På oversiden er den gråbrun, mens 
undersiden er mer lysegrå. Føttene 
er blåaktige.

Toppmeisen er en sosial fugl som 
gjerne holder seg sammen med 
andre fugler om vinteren. Ofte kan 
man se den i flokker sammen med 
granmeis, svartmeis og fuglekonger. 
Vinterstid er ikke toppmeisen like 
tallrik som enkelte andre meisearter 
på fôringsplasser, men bor man i 
eller like ved en furuskog kan man 
få arten som fast gjest på fugle-
brettet.

Arten hekker fra mai til juli, 
legger 4 – 8 egg og rugetiden er 13 
– 15 dager. Ungene forlater reiret 
etter 17 – 21 dager. Toppmeisen 
bygger reir i uthakkede trehull, som 
regel i morkne trær og stubber. I 
Norge finnes toppmeisen i furu- og 
barblandingsskog i Sør-Norge og 
nord til Nordland. Forekomsten 
nord for Trondheimsfjorden er 
fåtallig.

KILDE: WIKIPEDIA OG NORSK 
FUGLEATLAS
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Nummer: NK 1896-1897
Motiver: Blåmeis, Toppmeis
Kunstner: Viggo Ree
Arr.:  Enzo Finger
Verdier: Kr 16,- x 2
Type: To selvklebende frimerker etter hverandre i 
   ruller på 100 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Dato: 2.1.2015Fugler

Førstedagsbrev
kr 38,-

Førstedagsstempel
Fuglespor.

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 47,-
Samlersett: kr 85,-
Samlerblad frimerker: kr 57,-
Samlerblad FDC: kr 63,-
Maksimumkort: kr 44,- 

NK 1896
Blåmeis 
(Cyanistes caeruleus).

NK 1897
Toppmeis 
(Lophophanes cristatus).
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Vengjepennet er mellom 1,5 og 1,8 m. 
Han har store fjærtoppar som kan 
minne om horn og raudgule auge. 
Grunnfargen til sjølve fjærdrakta er 
gulbrun med brunsvarte plettar på over-
sida. Fjæraer mjuke og har ein kant av 
fine frynser,noko som gjør han nesten 
lydlaus når han jaktar. Han kan sjå i lys 
som er cirka 100 gonger svakare enn det 
mennesket brukar til å orientere seg med.

Hubroen finst i heile Eurasia frå 
Atlanterhavet til Stillehavet og frå polar-
sirkelen til Middelhavet.

På 1800-talet var hubroen ein vanleg 
hekkefugl i mange skogsområde, men 
han er no mindre talrik og i mange euro-
peiske land er han utrydda.

Hubroen hekkjer i ulendte område 
med bratte berg i fjellskogar og langs 
kysten. Han hekkjer først når han er 2-3 
år gamal, og para held i hop heile livet.  
Hoa kan leggje 1-6 egg. Desse legg ho i 
mars, og ho rugar på dei i om lag 35 
dagar. Ungane er klare til å fly når dei er 
50-60 dagar  gamle, men dei er ikkje 
uavhengige av  foreldra før dei er eit 
halvt år gamle.

I 1971 vart hubroen totalfreda i Noreg.

KJELDE: WIKIPEDIA

Hubro
Hubroen (Bubo bubo)
er den største av
alle ugler i Europa og
veg frå 2 til 4 kg.
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OSLO 02.01.2015

Dato: 2.1.2015

Nummer: NK 1898
Motiv: Hubro
Design: Inger Sandved Anfinsen
Foto: © Stig Tronvold / NN / NTB Scanpix
Verdi: Kr 31,-
Tal:   Ark à 50 sjølvlimande frimerke
Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Salgsprisar
Presentasjonsfoldar: kr 46,-
Samlarsett: kr 83,-
Samlarblad frimerke: kr 56,-  
Samlarblad FDC: kr 62,-
 

Førstedagsstempel
Lauvblad.

Førstedagsbrev
kr 37,-

NK 1898
Hubro

Ville dyr i Noreg
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Sveitseren Henry Dunant var i 
1859 på vei gjennom nord-Italia 
for å møte Napoleon III. På veien 
passerte Dunant slagmarkene ved 
Solferino, like ved den italienske 
Landsbyen Castiglione. Over 40 000 
soldater lå døde og sårede etter 
slaget som sto mellom de fransk-
italienske koalisjonsstyrkene på 
den ene siden, og østerrikere på 
den andre. Dunant ble rystet over 
det han så. Han fikk med seg kvin-
nene fra Castiglione og organiserte 
pleie og stell for de sårede, 
uavhengig av hvilken side de 
tilhørte. Mottoet deres var «tutti 
fratelli – vi er alle brødre». 

Røde Kors ble stiftet i 1863, og 
den første Genéve-konvensjonen 
undertegnet året etter.  Hensikten 
var å komme fram til noen regler  
i krig for å begrense krigens  
ødeleggende konsekvenser. Siden 
den gang har organisasjonens 
hovedformål vært å hindre og 
lindre menneskelig lidelse og nød. 

Organisasjonen arbeider for å 
beskytte liv og helse og sikre 
respekt for enkeltmennesket, samt 
å arbeide for gjensidig forståelse, 
vennskap, samarbeid og varig fred 
mellom alle folk.

Til Norge
Norges Røde Kors ble stiftet  
av statsminister Frederik Stang  
4. november 1865 som «Foreningen 
for Pleie av Syge og Saarede i  
Feldt og for Understøttelse af 
Saarede og Faldnes Efterladte».  
I 1895 begynte Norges Røde Kors 
med utdanning av sykepleiere, og 
i 1907 ble organisasjonen autorisert 
av Forsvarsdepartementet som 
frivillig hjelpeforening for Forsvarets 
sanitet i tilfelle krig. I dag sam-
arbeider Røde Kors med Sivil-
forsvaret, redningstjenesten, politiet 
og helsetjenesten om støtte med 
personell, materiell og transport-
midler under katastrofer, store 
ulykker og ved beredskapssitua-

Det begynte med en forretningsreise.

Røde Kors
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sjoner og krig. Norges Røde  
Kors har i dag rundt 133 000 
medlemmer.

Røde Kors Hjelpekorps
Hver dag, hele året, er Hjelpe-
korpset i beredskap for å hjelpe 
mennesker som er savnet eller 
utsatt for en ulykke. Røde Kors 
Hjelpekorps er landets største 
frivillige redningsorganisasjon  
og et fyrtårn i norsk beredskaps-
arbeid. Som medlem av en bered-
skapsorganisasjon er Hjelpekorpsets 
mannskaper når som helst klare til 
å forlate en varm, trygg seng, et 
jobbmøte eller et middagsbord 
for å bidra til å redde liv. Til gjen-
gjeld tilbyr Hjelpekorpset sine 
medlemmer et unikt miljø som 
legger til rette for godt samhold, 
personlig utvikling, fysisk akti-
vitet, spennende utfordringer og 
høy kompetanse og sikkerhet i 

tjenesten. De disponerer både 
mannskapsbiler, ambulanser, båter 
og snøskutere. Røde Kors Hjelpe-
korps har som en primæroppgave 
å bistå ved søk- og rednings-
aksjoner i Norge. Ved ulike arran-
gementer som sportsstevner, 
konserter, oppvisninger og folke-
tog, kan Hjelpekorpset stille med 
mannskap som er utdannet i 
førstehjelp. Mannskapet har med 
seg nødvendig førstehjelpsutstyr, 
samband og transportutstyr (båre, 
skipulk, ambulanse) slik at de 
straks kan ta seg av folk som er 
blitt skadet. De stiller også med 
vakter på badestrender om 
sommeren, og ute i marka  
om vinteren. Fjellredningstjeneste, 
sikring og ettersøkning utføres til 
alle årstider.

Trygghet og tilhørighet
Tusenvis av frivillige i Røde Kors 

Foto til venstre: © Jens Edgar Haugen/Røde Kors
Foto til  høyre: © Røde Kors

« For mange er 
ikke ensomhet eller 
utestengelse fra 
fellesskapet skapt 
av dårlig helse 
eller lignende, men 
av at tersklene for 
å komme inn er for 
høye, eller kjennes 
for høye. »

12
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« For mange er 
ikke ensomhet eller 
utestengelse fra 
fellesskapet skapt 
av dårlig helse 
eller lignende, men 
av at tersklene for 
å komme inn er for 
høye, eller kjennes 
for høye. »



jobber landet rundt for et mer 
inkluderende samfunn. Røde Kors 
har utviklet mange aktiviteter  
som skal motvirke ensomhet og 
fremme nettverksbygging og sosial 
kontakt. De tilbyr besøk både i 
private hjem og på institusjoner. 
De arbeider for flerkulturell  
integrering og deltakelse, og har 
nettverkstilbud for løslatte og 
andre som behøver trygge sosiale 
arenaer. For mange er ikke 
ensomhet eller utestengelse fra 
fellesskapet skapt av dårlig helse 
eller lignende, men av at tersklene 
for å komme inn er for høye, eller 
kjennes for høye. Det kan være 
språk som hindrer, vanskeligheter 
med å forstå kultur og koder eller 
at man har vært utenfor såkalt 
«normal» sosial kontekst så lenge 
at de såkalte «vanlige» sosiale  
spillereglene er blitt ukjente. For å 
hindre at folk opplever ensomhet 
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og/eller opplever «å stå på utsiden 
av samfunnet» er nøkkelstrategien 
til Røde Kors å fokusere på å 
hjelpe mennesker inn i sosiale 
nettverk.

Nødhjelp over alle grenser
Den internasjonale Røde Kors 
komiteen (ICRC) kom tidlig med 
appeller til nasjonalforeningene 
om støtte til prosjekter. Røde Kors 
samlet i 1870 inn penger til ofre 
for den franske-tyske krigen. Dette 
var første gang pengene gikk til et 
internasjonalt formål. I 1969 ble 
det opprettet et eget kontor for 
denne virksomheten. Samtidig  
ble det satt i gang stadig flere  
utviklingsprosjekter. Satsningen 
sammenfalt med opprettelsen av 
Direktoratet for utviklingshjelp 
(NORAD) i 1968, som skulle 
bevilge penger til humanitær  
utviklingshjelp over landegrensen. 
I dag har Røde Kors delegater på 
utenlandsoppdrag til enhver tid. 
De jobber først og fremst med 
helse, logistikk, organisasjons-
utvikling eller informasjon.

Innsatsen til Røde Kors i Norge 
har gått fra kun å omfatte soldater 
til å gjelde alle nødlidende. Mang-
foldet av aktiviteter er et tegn på at 
organisasjonen makter å fornye 
seg og til enhver tid gjøre en 
innsats for de som trenger hjelp.

Norges Røde Kors har en bered-
skapsstyrke med helsepersonell og 
andre spesialister (delegater) som 
kan rykke ut på kort varsel i 
forbindelse med internasjonale 
konflikter eller naturkatastrofer. 
Delegatene er da en del av en 
Emergency Responce Unit (ERU), 
som er et konsept utviklet av det 
internasjonale Røde Kors. ERU-
oppdragene har en varighet på 1-4 
måneder. 

Bærebjelken
De frivillige er selve bærebjelken  
i Røde Kors-aktivitetene, og 
innsatsen de yter er mer enn gull 
verdt. Frivillighet har en verdi i  
seg selv gjennom medmenneske-
lighet, engasjement og sosialt 
ansvar. Det er en gjensidighet 
mellom den som mottar og den 

som gir hjelp – begge parter er til 
for hverandre. Det handler om 
respekt, utvikling av identitet og 
tilhørighet, sosialt samhold, ny 
kunnskap, trivsel og framtidstro.

Alle aktiviteter i Røde Kors og 
Røde Halvmåne-foreninger har ett 
hovedoppdrag: å avdekke, hindre 
og lindre menneskelig nød og 
lidelse. Arbeidet er forankret i de 
syv prinsippene – og frivillighet er 
ett av dem. Med sitt driv, engasje-
ment, deltakelse og involvering er 
de frivillige og den frivillige 
innsatsen avgjørende for å kunne 
gjennomføre oppdraget.

Norge befinner seg på toppen i 
Europa når det gjelder frivillighet. 
Røde Kors er den største humani-
tære organisasjonen i Norge og er 
representert i nesten alle landets 
kommuner. I 2014 har Røde  
Kors ca 42 000 frivillige.  For mer 
informasjon om Norges Røde 
Kors, se rodekors.no.

KILDE: NORGES RØDE KORS
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Norges Røde Kors 150 år

Førstedagsstempel
Kors

Førstedagsbrev
Kr 48,-

Nummer: NK 1899-1902
Motiv: Hjelpekorps, Omsorg, Nødhjelpsoperasjon, Symbolet
Design: Gina Rose
Foto: © Olav A. Saltbones / Røde Kors (NK 1899)
   © Thomas Haugersveen / Røde Kors (NK 1900), 
   © Ole Åker / Røde Kors (NK 1901)
   © Ståle Wig / Røde Kors / NTB Scanpix (NK 1902)

NK 1900
Fra besøkstjenesten.

NK 1899
Hjelpekorps i vinterfjellet.
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Dato: 20.2.2015

Førstedagsstempel
Kors

Presentasjonsfolder
Kr 57,-

Samlersett
Kr 105,-

Salgspriser
Samlerblad frimerker: kr 67,- 
Samlerblad FDC: kr 73,-
Gullbrev: kr 99,-

Verdier: Kr 10,50 (A-post innland) x 4
Opplag: 1,58 millioner av hvert frimerke
Type: Fire selvklebende frimerker etter hverandre i ruller   

 på 100 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

NK 1902
Rekordforsøk på Operataket 7. mai 2010.  
Verdens største menneskelige kors.

NK 1901
Nødhjelpsarbeid på Filippinene  
etter tyfonen Haiyan i 2013.

NK 1900
Fra besøkstjenesten.

17

NYE FRIMERKER  NORGES RØDE KORS 150 ÅR



2004
Denne gang utvider vi vårt 
tilbud av tidligere utgitte 
frimerker med året 2004. 
Alle frimerkene leveres 
ustemplet (postfriske).

2004 Marint liv i Norge I
NK 1525  kr 5,50 ...............................................11,-
NK 1526  kr 6,00 (fra rull) ...........................12,-
NK 1526  kr 6,00 (fra småark) .................12,-
NK 1527 kr 9,00 ...............................................18,-

2004 Oss mennesker imellom
NK 1523-1524 kr 6,00 x 4 ............................50,-

Samme, komplett frimerkehefte
4 x NK 1523-1524 (MNR) .............................105,-
4 x NK 1523-1524 (UNR) ..............................100,-

Bestill i vår nettbutikk 
posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.

2004 Malerjubileer
NK 1528  kr 6,00 ...............................................12,-
NK 1529  kr 9,50 ..............................................20,-
NK 1530  kr 10,00 ............................................20,-
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2004 Valentins dag
NK 1531 kr 6,00 x 6 (småark) ....................110,-

2004 Norden XIV
NK 1535  kr 7,50 ................................................20,-
NK 1536  kr 10,50 .............................................25,-
NK 1535-1536 miniatyrark .........................55,-

2004 Europa XXVII
NK 1532  kr 6,00 x 4 .......................................70,-
NK 1533  kr 7,50 x 4 ........................................80,-
NK 1534  kr 9,50 x 4 .......................................100,-

Samme, komplette frimerkehefter
8 x NK 1532 (MNR) ...........................................145,-
8 x NK 1532 (UNR) ............................................140,-
8 x NK 1533 (MNR) ...........................................165,-
8 x NK 1533 (UNR) ............................................160,-
8 x NK 1534 (MNR) ...........................................205,-
8 x NK 1534 (UNR) ............................................200,-
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2004 Otto Sverdrup 150 år
NK 1537  kr 6,00 ...............................................12,-
NK 1538  kr 9,50 ...............................................20,-
NK 1537-1538 miniatyrark .........................55,-

2004 Prinsesse Ingrid Alexandras dåp
NK 1539  kr 6,00 miniatyrark ..................20,-

2004 Kong Håkon Håkonsson 800 år
NK 1540  kr 12,00 .............................................24,-
NK 1541 kr 22,00 ............................................44,-

2004 Jernbanen i Norge 150 år
NK 1542 kr 6,00 ...............................................12,-
NK 1543 kr 7,50 ................................................15,-
NK 1544 kr 9,50 ...............................................20,-
NK 1545 kr 10,50 .............................................22,-
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2004 Barn og ungdom
NK 1546  kr 6,00 ...............................................12,-
NK 1547  kr 9,00 ...............................................18-

2004 Julefrimerker
NK 1551-1552 kr 6,00 x 4 ............................60,-

Samme, komplett frimerkehefte
4 x NK 1551-1552 (MNR) ..............................115,-
4 x NK 1551-1552 (UNR) ...............................110,-

2004 Osebergutgravingen 100 år
NK 1548  kr 7,50 ................................................15-
NK 1549  kr 9,50 ...............................................20,-
NK 1550  kr 12,00 .............................................24,-
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Årsprodukter 2004
Årssett frimerker ............................................715,-
Årgang stemplede frimerker ...................727,-

Årgang førstedagsbrev ..............................615,-
Årbok ........................................................................715,-

2004 Norske nobelprisvinnere II
NK 1553  kr 5,50 ...............................................11,-
NK 1554  kr 6,00 ...............................................12,-
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Prinsesse Ingrid Alexandra er den yngste kongelige som noen gang har prydet et norsk frimerke.

YNGSTE NORSKE  
KONGELIGE PÅ FRIMERKE

DÅPSFRIMERKE: Fra Norges 
nye tronarving ble født 21. 
januar til dåpsdagen 17. april, 
arbeidet Posten intenst med 
ekstrautgivelsen av dåpsfrimerket. 
Posten valgte å utgi frimerket 
som miniatyrark. Minatyrarket 
brukes for spesielle begiven-
heter, og er betydelig større enn 
et vanlig frimerke.

Prinsessefrimerket har 
verdien seks kroner, og ble 

utgitt i 1,8 millioner eksem-
plarer. Frimerket er basert på et 
fotografi tatt av Guri Dahl. 
Enzo Finger var ansvarlig for 
design.

Frimerket har dekorele-
menter i gull og sølv, samt arve-
fyrstekrone. Bakgrunnsmotiv 
på miniatyrarket viser dåps-
kjolen til prinsesse Ingrid 
Alexandra og til daværende 
Prins Alexander Edward Chris-

tian Frederik, senere kong Olav 
V, fra 1903. Motivet viser bølger 
av gulltråder. Miniatyrarket er 
holdt i en feminin tone.

Prinsesse Ingrid Alexandra 
er den yngste kongelige som 
noen gang har prydet et norsk 
frimerke.

PRESSEMELDING FRA  
POSTEN, 2004
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Post på  
Sør-Georgia
Ensomt, rundt 1 400 kilometer sydøst 
for Falklandsøyene, ligger Sør-Georgia. 

Den 170 km. lange og 30 km. 
brede øya er for det meste dekket 
av is og snø, og har hele 11 fjell 
som rager høyere enn 2 000 m.o.h. 
Likevel kan Sør-Georgia framvise 
en variert og spennende posthistorie.

Sør-Georgia ble oppdaget av 
londonkjøpmannen Antoine De 
La Roché i april 1675. James Cook 
tok området i besittelse for 
England 17. januar 1775, avfyrte 
salutt og heiste det engelske flagget 
på øya. Han ga øya navnet «Isle of 
Georgia» etter den engelske kong 
George III. 

Svensk ekspedisjon 
I begynnelsen var det fangst av 
pelssel som dro spesielt engelsk-
menn hit. Fangsten var imidlertid 
ikke bærekraftig og pelsselen i 
området ble nesten utryddet. Da 
gikk man over til å fange elefantsel. 

Sør-Georgia ble nå også særlig 
viktig for den oseanografiske forsk-
ningen, og som utgangspunkt for 
ekspedisjoner til og fra Antarktis. 
Da Sverige sendte sin første ekspe-
disjon til Antarktis under ledelse 
av Otto Nordenskjöld i 1901-1904, 
fulgte nordmannen Carl Anton 
Larsen (1860-1924) med som 
kaptein på fartøyet «Antarctic». I 
1902 besøkte deler av ekspedi-
sjonen Sør-Georgia, og Larsen 
forsto fort hvilke muligheter øya 
gav for hvalfangsten.

Industriell fangst
Etter å ha mistet sitt fartøy i 
Weddellhavet og blitt berget av et 
argentinsk orlogsfartøy i februar 
1903, begynte Larsen å legge 
planer for virksomheten på Sør-
Georgia. Denne startet med at den 
norske konsulen P. Christophersen, 
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amerikaneren H.H. Schlieper og 
den svenske bankieren E. Torn-
quist opprettet det argentinske 
firmaet Compañia Argentina de 
Pesca i februar 1904. Carl Anton 
Larsen ble firmaets daglige leder 
og bygget opp hvalstasjonen i 
Grytviken i 1904. 

Mest nordmenn
Hvalfangsten rundt Sør-Georgia 
viste seg fort å være svært 
lønnsom, og utviklet seg snart til 
en industriell virksomhet. Etter 
hvert kom flere firmaer til, og nye 
hvalstasjoner ble blant annet 
etablert i Leith Harbour, Prince 
Olav Harbour og Strømnes. På det 
meste hadde øya rundt 2 000 

innbyggere knyttet til hvalfangsten, 
og av disse var rundt 600 nord-
menn. Flere norske selskaper deltok 
i virksomheten. Sør-Georgias hval-
stasjoner begynte å miste sin 
betydning først da fartøyene ble så 
store at slakt og fremstilling av olje 
kunne gjøres om bord. I årene 
1904-1965 ble mer enn 175 000 
hval slaktet på Sør-Georgia. 

To linjestempler
Sør-Georgias første postkontor ble 
åpnet i Grytviken 3. desember 
1909, og disponerte da frimerker 
fra Falklandsøyene samt et dato-
stempel utlånt fra postkontoret i 
Port Stanley. Da datostempelet ble 
brukt for å makulere frimerkene, 

plasserte man et linjestempel ved 
siden av med opplysning om hvor 
posten var sendt fra. I januar 1910 
begynte man å bruke et mindre 
linjestempel. I mai 2010 fikk post-
kontoret datostempel med teksten 
«SOUTH GEORGIA», men fram 
til juni 1912 ble det lille linje- 
stempelet fortsatt mye brukt.

Provisorisk
Riktig nok pågikk det en diskusjon 
om egne frimerker for Sør-
Georgia i 1911, men i desember 
dette året besluttet man i London 
ikke å lage slike. I oktober 1911 
begynte frimerkelageret på øya å 
ta slutt, og kritisk ble det da en tysk 
sydpolekspedisjon innfant seg på 

Foto i toppen: Grytviken i moderne tid med 
rester etter virksomheten. 

Foto nede til venstre: Grytviken 1914.
Foto nede til  høyre: Carl Anton 

Larsen (1860-1924).
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øya. Det skulle ta for lang tid å få 
nye frimerker fra Falklandsøyene, 
og derfor laget man et linjestempel 
med tekst «Paid at/SOUTH 
GEORGIA». I stempelet skrev 
postmesteren inn portoen som var 
betalt, enten det var 1 penny eller 
2 ½ pence. Dessuten føyde post-
mester Edward Beveridge Binnie 
til sine initialer «E.B.B.» Over dette 
ble det ofte benyttet et datostempel. 

Halveringer
I begynnelsen av 1923 var det krise 
igjen, da alle frimerker under 2 ½ 
pence tok slutt. Normalporto 
innen det britiske imperiet var nå 
1 penny, og derfor ble man tvunget 
til å halvere 2 ½ pence-merker. 

HISTORIE: Grytviken kirke ble 
reist etter initiativ fra C.A. 
Larsen. Innsamlede midler og 
et større bidrag fra Larsen 
bekostet kirken, som ble laget 
som byggesett i Norge og satt 
sammen i Grytviken i 1913. 

Også kirkeklokkene ble støpt i 
Norge. På 1990-tallet ble det 
utført omfattende reparasjoner 
av bygget, og i våre dager kan 
kirken brukes av turister som 
ankommer Sør-Georgia med 
cruiseskip.

Kirkens 100-års jubileum ble blant annet markert av Posten Norge, 
som utga et ferdigfrankert postkort. 

GRYTVIKEN KIRKE
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Portoen utenfor imperiet var 3 
pence, og denne verdien hadde 
man heller ikke. Dermed måtte 
man bruke halve 6 pence-merker. 
I oktober meldte frimerkemangelen 

på Sør-Georgia seg igjen, og denne 
gangen var det verdiene ½ penny 
og 1 penny som manglet. Dermed 
fikk vi halveringer av 2 pence-
merkene.

I januar 1928 var hvalfangsten 
på et høydepunkt, og mye post 
skulle sendes. Dertil kom at et 
engelsk forskningsfartøy besøkte 
øya, og dermed tok ½ penny- og 2 

1. Minnemynt fra 2000 – Antoine de la Rochés oppdagelse av Sør-Georgia. 2. James Cook (1728-1779) tok 
Sør-Georgia i besittelse for England. 3. Landsnavnet «FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES» og britisk 
sektor i Antarktis. 4. Overtrykksmerke fra 1943 med g jennomhulling «SPECIMEN». 5. Blåhvalen et godt 
motivvalg for Sør-Georgias frimerker. 6. Eneste prøvetrykk som finnes av messingstempelet laget ved 
Salvesens hvalstasjon. 7. Påtrykk 1928 der øvre høyre merke har fått dobbelt påtrykk. 8. Postkort til Norge 
med Sør-Georgias første linjestempel. 9. Adresse i Tønsberg og Sør-Georgias provisoriske portostempel 
påført verdi 2 ½ pence og signert «E.B.B.». 10. Rekommandert brev der alle merkene er påtrykt Sør-
Georgias lille linjestempel. 11. Påtrykkmerke fra 1928 stemplet første bruksdag 7. februar 1928. 
12. Halvering fra 1923 dobbelt påtrykk.
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½ pence-frimerkene slutt. Nå 
bestemte man seg for å lage 2 ½ 
pence-merker med overtrykk på 
det brunlilla 2 pence-merket man 
hadde nok av. Ved nordmannen 
Salvesens hvalstasjon i Leith 
Harbour ble det laget et messing-
stempel postkontoret i Grytviken 
tok i bruk 7. februar 1928. Her ble 
ett og ett 2 pence-merke overtrykt 
med ny verdi «2 ½ D». Salget av 
disse merkene pågikk frem til 22. 
februar 1928, og i alt ble det laget 
1 179 overtrykksmerker. Vi har også 
i behold et unikt prøvetrykk med 
anilinfarge av messingstempelet 
som ble brukt til overtrykket. 

Militærbaser
Under andre verdenskrig sendte 
England en militærstyrke sydover 
for å etablere baser på sine områder 
i Syd-Atlanteren. Samtidig passet 
man på å lage overtrykksmerker 
for de engelske områdene i denne 
delen av verden. Overtrykket er 
med rød tekst «……/DEPEN-
DENCY OF» på åtte av Falklands-
øyenes frimerker fra perioden 
1838-1941. Første del av over-
trykket angir navnet på den 
engelske besittelsen. I tiden februar 
1946 til juli 1963 brukte man for 
Sør-Georgia frimerker med lands-
navnet «Falkland Islands Depen-
dencies» og først i 1963 fikk Sør-
Georgia egne frimerker med det 
egne landsnavnet.

EKSPEDISJON: 5. desember 
1914 seilte Ernest Shackleton 
(1874-1922) og hans «Imperial 
Trans-Antarctic Expedition» fra 
Grytviken. Et år etter gikk 
fartøyet tapt, og etter store 
anstrengelser reddet ekspedi-
sjonen seg til «Elephant Island». 
Herfra seilte Shackleton og fem 
andre i en 22 fots livbåt på tre 
uker 1 300 kilometer til 
sydkysten av Sør-Georgia. 
Sammen med én mann tok 

Shackleton seg over de islagte 
fjellene til hvalstasjonen i 
Strømnes. Etter flere mislykkede 
forsøk klarte Shackleton deretter 
å samle alle medlemmene av 
ekspedisjonen igjen. Det 
forteller mye om Shackleton at 
samtlige 28 medlemmer over-
levde to års enorme utfordringer 
i Syd-Atlanteren. Etter sin 
hustrus ønske ble Shackleton 
bisatt fra Grytviken kirke og er 
gravlagt på Sør-Georgia.

Ernest Shackletons grav 
på Sør-Georgia. 

ALLE OVERLEVDE

Starten på den heroiske seilingen fra 
«Elephant Island» til Sør-Georgia.
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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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ALDRI UTGITT 
Norge var tildelt VM på ski i 1940, men på grunn av andre verdenskrig ble 
mesterskapet avlyst. Et frimerke var forberedt, men ble aldri utgitt.

Munchs  
korrespondanse
Fram til medio 2015 blir skal Munch-
museet digitalisere Edvard Munchs 
korrespondanse.

Til sammen blir rundt 4 000 brev og post-
kort digitalisert og lagt ut på nettstedet 
emunch.no. Dette er brev og postkort 
skrevet over et tidsrom på nesten 70 år, fra 
1870-tallet til 1940-tallet. Her er brev fra 
mange kjente malere og forfattere, samt 
en rekke andre personer Munch hadde 
kontakt med. Brevene er fra Norge, Sverige, 
Danmark, Tyskland, Frankrike og Italia, men 
også andre land, som USA, Tunisia og Egypt.

Både postkortene og brevene er spennende 
lesning både for frimerke- og kunstinteres-
serte. Besøk www.emunch.no.
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ÅLANDS FØRSTE 
Postens på Åland er det yngste postselskapet i Norden.  
Deres første frimerke ble utgitt 1. mars 1984.

På frimerke 
i Djibouti

Thor Heyerdahl var kjent 
langt ut over Norges grenser.

Til hans 100-årsdag i 2014 ga Djibouti ut to 
miniatyrark, blant annet med motiver fra 
Kon-Tiki, Påskekøya og Tigris. Under Tigris-
ekspedisjonen i 1977 måtte Heyerdahl og 
mannskapet gå i land i Djibouti på grunn av alle 
konfliktene i området. Det var også her han 
senere satte fyr på Tigris i protest mot at 
stormaktene bidro til krigen i området ved å 
selge våpen til lokale konflikter i Afrika.

Fra Svein B. Lies samling
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Sverre Morkens foredrag om pengesedlene 
han har formgitt var et populært innslag.

Arnfinn Skåle viser fram praktalbumet 
fra fyrst Rainer av Monacos bryllup i 
1956 med Grace Kelly.

Sverre Morkens foredrag om pengesedlene 
han har formgitt var et populært innslag.

NK 1869
Valøren kr 35 i serien Ville dyr i Noreg (NK 1869) 
har kome i nytt opplag.

Trykningsdato:  7.11.2014
Første bruksdato: 19.12.2014

Det er ingen p.t. ingen 
kjende endringar i 
papirtype eller tagging 
frå føregåande opplag 
har vært utgitt på 
vanlig papir.

NK 1421
 
Valøren kr 1 i serien 
med Posthornfrimerker 
(NK 1421) har kommet i 
nytt opplag.

Trykningsdato: 6.11.2014
Første bruksdato: 7.1.2015

Frimerket kommer denne 
gang ut på selvklebende 
papir, mens tidligere opplag 
har vært utgitt på vanlig papir.

Nytrykk
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Fra kong Olav Vs frimerkesamling: Utkast 
til det som skulle bli frimerket Wings for Norway 
(NK 349) utgitt i 1946. 

Den nordiske frimerkeutstillingen ble arrangert 
på Norges Varemesse fra 21. til 23. november.

Arnfinn Skåle viser fram praktalbumet 
fra fyrst Rainer av Monacos bryllup i 
1956 med Grace Kelly.

Nordia 2014

Godt besøk, fornøyde standholdere og flotte eksponater lagde en fin 
ramme rundt arrangementet. Hver dag var det frimerkeauksjon, og 
interessen for objektene var stor. Mange benyttet sjansen til å se kong 
Olavs album fra bryllupet mellom fyrst Rainier av Monaco og Grace Kelly. 

Fra Sverre Morkens ustilling «Fra mikro til makro»

Fra kong Olav Vs frimerkesamling: Utkast til det som skulle 
bli frimerket Wings for Norway (NK 349) utgitt i 1946. 
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I jubileumsåret 2014 ble det utgitt til sammen 28 
frimerker. Du kan være med å avg jøre hvilket av frimer-
kene som er det vakreste. Studer oversikten og send 
oss nummeret på din 
favoritt.  
 
Du er med i trekningen av fine premier:
• 5 årbok frimerker 2014
• 5 årssett frimerker 2014
• 5 Prestisjehefter Thor Heyerdahl 100 år

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

Hvilket er vakrest?
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Hvilket er vakrest? Stemmeseddel for Årets 
vakreste frimerke 2014  

Velg det frimerket du liker best, fyll inn nummer på 
stemmeseddelen og send inn kupongen.

Jeg velger følgende frimerker som 
Årets vakreste frimerke 2014:

Nr: 

Navn:

Postadresse:

Postnr./Sted:

Land:

Kupongen må være postlagt senest 31.03.2015.

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
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De fire Munch-frimerkene fra 2013 er satt 
inn i passe-partout i flotte rammer. 

De vakre kunstverkene blir nå dine for kun kr 99 pr stk.  
Benytt bestillingskupongen eller kjøp dem på posten.no/frimerkebutikken

Heng en Munch  
eller fire på veggen!
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