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Velkommen til høstutgaven  
av Frimerkeposten.

Kjære kunde!

Sommeren var travel for oss i Frimerketjenesten.  
I juli var vi med NRKs Sommeråpent på Mjøsa, og både 
personlige frimerker og poststempler vakte begeistring.  
Vi var også til stede da Sarpsborg feiret 1000-årsjubileum 
i slutten av juli med egen jubileumskonvolutt og jubileums-
stempel. Konvolutten kan bestilles på side 30.

Høstens frimerkeutgivelser starter 1. oktober med  
markeringen av Norges Banks 200-årsjubileum. Sverre 
Morken er kunstner og gravør bak merkene. Det ene 
frimerket viser en speciedaler fra 1818 og flere utgaver  
av norske pengesedler. Det andre frimerket viser  
Norges Banks hovedkontor i Oslo.

Samme dag utgis også to nye frimerker i serien  
fyrtårn. Sandvigodden fyr i Aust-Agder og Sklinna fyr  
i Nord-Trøndelag blir begge frimerkemotiver. Denne  
utgivelsen markerer slutten på vår populære serie med 
fyrtårn i denne omgang.  Inger Sandved Anfinsen har hatt 
designansvaret for de siste utgivelsene. 

1.oktober markeres Frimerkets dag flere steder.  
Mange postkontorer og filatelistklubber har egne 
motivstempler denne dagen. For fullstendig oversikt,  
se posten.no/frimerker.

Ha en fin høst!

Posten Norge AS, 
Frimerketjenesten

Postboks 250 
0510 OSLO

Besøksadresse:  
Persveien 34/36, 0581 OSLO

E-post: 
frimerketjenesten@posten.no
Internett: posten. no/frimerker
Telefon:  +47 23 14 78 70
Telefaks:  +47 23 14 78 00 
 
Nordea Bank, Oslo 
Kontonummer: 6003 06 35097 
IBAN-nr.: NO25 6003 06 35097 
SWIFT: NDEANOKK

Redaksjon: Arnfinn Skåle (redaktør),   
Halvor Fasting, Rune Øyen. 
 
Design: Posten Norge AS,  
Konsernkommunikasjon, Design
Forsidefoto: Ole Christian Frenning/ 
Aftenposten/NTB scanpix 
Trykk: Byråservice
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Den første Norges Bank-bygningen i Oslo 
hadde adresse Bankplassen 3. Bygningen ble 
tegnet av arkitekten Heinrich Grosch.

Foto: © Jac Brun/Riksarkivet
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Fram til da hadde ikke Norge hatt 
et selvstendig pengevesen, men 
var en del av det danske pengeve-
senet. Norges Bank skulle legge 
grunnlaget for et eget norsk 
penge- og kredittvesen. Ifølge Lov 
om pengevesen av 1816 skulle den 
norske mynten være speciedaler 
(= 120 skilling). 

Sølvskatten
Bankens sølvfond på 2 millioner 
speciedaler skulle i utgangspunktet 

finansieres ved frivillig aksjeteg-
ning, men dette ble en fiasko. 
Fondet måtte derfor i årene som 
kom drives inn ved tvungne 
innskudd betalt med mynt eller 
edelt metall – den såkalte sølv-
skatten. Stortinget hadde vedtatt at 
Norges Banks hovedkontor skulle 
ligge i Oslo dersom sølvfondet ble 
reist ved frivillige innskudd. I 
motsatt fall skulle det ligge i Trond-
heim, med avdelingskontorer i 
Oslo, Bergen og Kristiansand.

Norges sentralbank ble opprettet  
ved lov i 1816, to år etter grunnlovs- 
forsamlingen på Eidsvoll. 

Norges  
Bank 200 år
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Selv om sentralbankloven stad-
festet at Trondheim var hovedsete, 
ble det i 1896 besluttet at banken 
skulle flyttes fra Trondheim til  
Kristiania. 

Ny valuta
I 1875 sluttet Norge seg til den  
den skandinaviske myntunionen, 
noe som innebar at kroner ble 
innført som myntenhet i Norge, 
og at Norge ble knyttet til gullstan-
darden. Ved overgangen ble 1 spe- 
ciedaler gjort likeverdig med  
4 kroner. Norge avskaffet gullstan-
darden 27. september 1931. Det 
skjedde samtidig med Sverige og 
Danmark etter at Storbritannia 
hadde gjort det samme.

Gulltransporten
Da meldingene om at tyske krigs-
skip var på vei til Oslo kom 9. april 

1940, ga sentralbanksjef Nicolai 
Rygg ordre om at gullet skulle 
flyttes ut av byen. 49 tonn gull ble 
transportert i 26 lastebiler fra Oslo 
til Lillehammer, videre til Åndals- 
nes og Molde, og til Storbritannia. 
Dette har blitt stående som et av de 
mest dramatiske kapitler i bankens 
historie.

Etterkrigstiden
Etterkrigstiden var en relativt sett 
stabil periode i verdensøkono-
mien, og mens det var hyppige 
finansielle kriser i Norge i århun-
dret frem mot 1920-tallet, var det 
ingen i tiårene etter andre verdens-
krig. De omfattende reguleringene 
gjaldt også i banknæringen, men 
de ble gradvis opphevet på 1980-
tallet, og låneveksten tiltok kraftig. 
Jappetiden og den påfølgende 
børskrisen og boligkrisen fra 

Mynten på 21-kronersfrimerket er den første speciedalermynten 
etter det norske myntsystemet fra 1816. Under riksvåpenet på 
reversen står utmyntningsformelen som forteller at av slike mynter 
gikk det 9 ¼ stykker på 1 mark fint sølv. Pregeårets sifre fordeler seg 
med to sifre på hver side av Den Kgl. Mynts merke, korslagt hammer 
og bergsjern. Nederst står initialene til den ansvarlige myntmester 
Johan Georg Prahm.

MYNTEN:
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En av Norges Banks hovedoppgaver er  
å utstede sedler. På dette bildet fra  
1969 ser vi direktør Kristian Holmen  
med en «liten» stabel hundrekroner- 

sedler verdt 20 millioner kroner.

Foto: © Ukjent/Aftenposten/NTB scanpix
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Fra 1962 trykte  
Posten mange  
av sine frimerker  
i Norges Bank.  
Mange av bankens 
seddelgravører  
har også vært  
frimerkekunstnere.

midten av 1980-tallet ble opp- 
takten til den alvorligste bank- og 
finanskrisen i Norge på 60 år.

Mot slutten av 1990 og begyn-
nelsen av 1991 ble det klart at 
landets største banker ikke klarte 
seg uten støtte fra de to sikringsfon-
dene, Sparebankenes sikringsfond 
og Forretningbankenes sikrings-
fond. Etter hvert som pågangen ble 
for stor, gikk sikringsfondene 
tomme og Staten måtte trå til. I 
januar 1991 ble Statens banksi-
kringsfond etablert, i første omgang 
med en kapital på fem milliarder 
kroner, bevilget av Stortinget.

Oljefondet
I 1990 vedtok Stortinget loven om 
Statens petroleumsfond, hvor 
målsetningen var å overføre 
statens inntekter fra petroleums-
sektoren til fondet, som fikk sin 
første overføring av kapital fra 

Finansdepartementet 30. mai 
1996. Ved utgangen av 2015 var 
den samlede verdien av Statens 
pensjonsfond 7389 milliarder 
kroner. 

Frimerker
Fra 1962 trykte Posten mange av 
sine frimerker i Norges Bank. 
Mange av bankens seddelgravører 
har også vært frimerkekunstnere, 
som Henry Welde, Knut Løkke-
Sørensen, og ikke minst Sverre 
Morken og Arild Yttri. De siste 
frimerkene som ble trykt hos 
Norges Bank var utgivelsen Alter-
tavler fra november 2000. 

TEKST: ARNFINN SKÅLE

Sedlene på 21-kronersfrimerket er Speciedalerseddel fra 3.utgave 
(1866-1876), 100-kroneseddel fra 1. utgave (1877-1899) med kong 
Oscar II, 100-kroneseddel fra 2.utgave (1901-1945) med stortings-
president Christie og 100-kroneseddel fra 4.utgave (1949-1962) med 
Wergeland (bilde t.v.).

SEDLENE:
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Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 86,-
Samlersett: kr 163,-
Gullbrev: kr 99,-

 

Førstedagsbrev
kr 77,-

Førstedagsstempel

Nummer: NK 1942-1943
Motiv: Speciedaler og gamle sedler, Norges Banks bygg i Oslo
Kunstner: Sverre Morken
Foto: Mynt og sedler er utlånt av Norges Bank
Verdier: Kr 21,00 – kr 50,00 
Opplag: Kr 21,00: 400 000 frimerker. Kr 50,00: 380 000 frimerker
Utgitt i: Ark à 50 frimerker
Trykk: Ståltrykk / offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Norges Bank 200 år

NK 1942 
Speciedaler og norske pengesedler.

NK 1943 
Norges Banks bygg i Oslo. Tegning fra  
arkitektene Lund og Slaatto.
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Dato: 01.10.2016
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Sklinna fyrstasjon ligger på toppen av Heimøy i det 
gamle Sklinnaværet. Fyrbygningen er et 14,3 meter 
høyt karakteristisk støpejernstårn.

Illustrasjon © Anniken Riiser Hølbakken

NYE FRIMERKER  FYRTÅRN
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Totalt har det vært 212 fyrstasjoner 
i Norge. Av disse har 154 vært i drift 
samtidig. i dag defineres totalt 107 
anlegg som fyrstasjoner. Ansvaret 
for fyrbelysning og seilmerker ligger 
hos Kystverket.

Fyrhistorisk
Det første fyret som ble etablert i 
Norge var Lindesnes fyr i 1655. I 
1841 fikk vi eget fyrvesen, og i 
tiårene som fulgte ble det gjennom-

ført omfattende byggeprosjekter 
over hele landet. Fram til 1880 ble 
det bygget over 100 fyrstasjoner 
langs kysten. Anda fyr i Nordland 
var det siste fyret som ble reist. Det 
ble satt i drift i 1932.

Sandvigodden fyrstasjon 
Sandvigodden fyrstasjon ligger på 
en odde ved det tidligere strand- 
stedet Sandvigen i innseilingen til 
Arendal. I 1934 ble fyrdriften 

Fyrtårn fra Aust-Agder og  
Nord-Trøndelag pryder de to siste 
frimerkene i serien med fyrtårn.

Fyrtårn
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Sandvigodden 
fyrstasjon ligger 
på en odde ved det 
tidligere strand- 
stedet Sandvigen  
i innseilingen til  
Arendal. 

Beliggenhet: Leka kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1910
Status: Avbemannet 2004
Funksjon: Kystfyr
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

SKLINNA FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Status: Nedlagt 1934
Funksjon: Innseilingsfyr
Eier: Privat
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

SANDVIGODDEN FYRTASJON

erstattet med et høyt særpreget tårn 
med fyrlykt som er satt opp rett 
foran fyrbygningen. Stasjonen ble 
opprettet samtidig med Store og 
Lille Torungen fyrstasjoner og har 
funksjonell og visuell forbindelse 
med disse. Anlegget ligger som en 
del av den verneverdige bebyg-
gelsen i Sandvigen. 

Den karakteristiske sammen-
setningen av bygninger med  
den gamle fyrstasjonen og den 
nyere lykten foran viser den 
fyrtekniske utviklingen. Sandvig-
odden fyrstasjon har stor miljøbe-
tydning i sammenheng med 
bebyggelsen i Sandvigen, og fyr- 
historisk interesse ved sin for- 
bindelse med Store og Lille Tor- 
ungen fyrstasjoner. 

Nord-Trøndelag
Sklinna fyrstasjon ligger på toppen av 
Heimøy i det gamle Sklinnaværet. 

Fyrbygningen er et 14,3 meter høyt 
karakteristisk støpejernstårn. Øve- 
rste del av tårnet ble flyttet fra Runde 
fyrstasjon, og i lyktehuset står en fransk 
2. ordens linse som fortsatt er i drift. 
Stasjonen har maskinhus, bolig og 
uthus et stykke unna fyret, og ruiner 
etter oljebod og tidligere bolig ved 
veien ned mot landingen og naustet. 
Området er fuglelivsfredet etter lov om 
naturvern og vurderes fredet som 
naturvernområde.

Fyrstasjonen har fyrhistorisk verdi 
ved gjenbruken av fyrtårnet, og 
anlegget har miljøskapende verdi i 
sammenheng med fiskeværet.

Automatisering
I dag er samtlige fyr automatisert 
og avfolket. Automatiseringen ble 
ferdig i 1992, og det siste fyret ble 
avfolket i 2006.

 
TEKST: ARNFINN SKÅLE
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Førstedagsbrev
kr 28,-

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 37,-
Samlersett: kr 65,-
Maksimumkort: kr 44,-

Nummer: NK 1944-1945
Motiv: Sandvigodden fyr, Sklinna fyr
Utforming: Inger Sandved Anfinsen
Foto: ©Øystein Søbye/NN/Samfoto (NK 1944) 
   ©Jon Arne Sæter/NN/Samfoto (NK 1945)
Verdier: A-innland (kr 11,00) x2
Opplag: 7 630 000 av hvert frimerke
Utgitt i: Hefte à 10 selvklebende frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Dato: 01.10.2016Fyrtårn
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Førstedagsstempel

NK 1944 
Sandvigodden fyr  
i Aust-Agder.

NK 1945 
Sklinna fyr  
i Nord-Trøndelag.

OSLO 01.10.2016
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Barndommens bank hadde  
gulv av kjølig, grønn marmor  
og interiør i mørkt, blankt tre.

Illustrasjon: © Anniken Riiser Hølbakken. Basert på foto © Norges Bank

HEGES SKRÅBLIKK  BANKENES BANK
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HEGES SKRÅBLIKK  BANKENES BANK

Bankenes bank

I den søvnige småbyen hvor jeg 
vokste opp hadde vi hele fire 
banker å velge mellom, inkludert 
Postbanken. Dette var i bankenes 
storhetstid, med skranker og 
kølappsystemer, og det var ikke 
uten en viss ærbødighet at man 
skjøv opp den tunge døra og 
entret de romslige lokalene 
sammen med mor og far. Jeg 
husker gulv av kjølig, grønn 
marmor, interiør i mørkt, blankt 
tre, alt badet i en os av sigarett-
røyk. Men mest av alt husker jeg 
den høytidelige, smått angst-
fremkallende følelsen av å skulle 
overlevere sparepengene til 
fremmede. Skjønt helt fremmede 
var de jo ikke, på et lite sted 
kjenner man selvsagt bank-
mannen- eller dama. Men tanken 
på at de skulle sende pengene 
mine videre, til ukjente bankfolk i 
Oslo, som skulle gi dem noe som 
kaltes renter, var nesten ikke til å 
holde ut. 

Norges Bank har i dag fem 
hovedoppgaver, enerett til å 
utstede pengesedler i Norge, å 
være «bankenes bank», å sikre 

betalingsforhold mellom oss og 
utlandet, å forvalte Statens 
pensjonsfond utland samt å påse 
at vi har effektive betalings- 
systemer. De tre midterste er 
krevende å forholde seg til – glad 
bankenes bank håndterer dem. 
Pengesedler er jeg kun i befatning 
med når jeg skal utbetale uke- 
lønn til ungene mine. Den siste 
oppgaven til Norges Bank er vel 
en realitet på grunn av dette, for 
med nettbank og Vipps trenger 
jeg ikke pengesedler eller fysiske 
banker, genialt. 

Så får vi leve med at noe har blitt 
borte på veien. Den høytidelige 
stunden der man overlot sine 
verdier til noen som skulle gjøre 
dem enda mere verdt. Men 
bankenes bank består, gratulerer 
med 200 år!

Å gå i banken var forbundet med stor 
høytidelighet. Og litt engstelse.

Hege er utdannet journalist og jobber som Social Media  
Manager i Posten Norge. Opprinnelig mosjøværing, men bor  

i Oslo. Hege ser med skråblikk på våre frimerkeutgivelser.



2006 Vinter-OL i Torino
NK 1596  kr 6,00 ................................................ 12,-
NK 1597  kr 22,00 ..............................................   44,-

2006 Livredningsselskapet 100 år
NK 1599  kr 10,00 .............................................. 20,-
NK 1600  kr 10,50 .............................................. 21,-

2006 Valentins dag 
NK 1595 A innland ............................................. 15,-

2006 Noregs Mållag 100 år
NK 1598  kr 6,00 ................................................ 12,-

Frimerkeåret 2006
Vi utvider vårt tilbud av tidligere utgitte  
frimerker og årsprodukter med året 2006.

Bestill på posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.
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2006 Norden XV - Norrøn mytologi II 
NK 1605-06 miniatyrark .............................. 55,-

2006 100 år i Arktis
NK 1613  kr 6,50 ................................................. 13,-
NK 1614  kr 8,50 ................................................. 40,-
NK 1615  kr 22,00 .............................................. 44,-
NK 1613-15 miniatyrark................................ 90,-

2006 Marint liv  
i Norge III
NK 1607  kr 10,00............................................... 20,-

2006 Anledningsfrimerker
NK 1601 A innland.............................................. 15,-
NK 1602 A innland ............................................. 15,-
NK 1603 A innland ............................................. 15,-
NK 1604 A innland ............................................. 15,-

2006 Ville dyr i Noreg I
NK 1608  kr 6,50 ................................................ 13,-
NK 1609  kr 8,50 ................................................ 17,-
NK 1612  kr 13,00 ............................................... 26,-
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2006 Turistfrimerker
NK 1616-17  kr 6,50 x 2 .................................. 26,-
NK 1618-19  kr 8,50 x 2 ................................. 34,-
NK 1620-21  kr 10,50 x 2 .............................. 42,-

2006 Personlige frimerker I
NK 1623 A innland ............................................. 23,-

Samme, komplette frimerkehefter
5 x NK 1616-17 (UNR) ..................................... 130,-
5 x NK 1618-19 (MNR) .................................... 175,-
5 x NK 1618-19 (UNR) ..................................... 170,-
5 x NK 1620-21 (MNR) ................................... 215,-
5 x NK 1620-21 (UNR) .................................... 210,-

2006 Marint  
liv i Norge IV
NK 1624 B innland ............................................. 15,-
NK 1625 A innland ............................................. 15,-

2006 Forbrukersamvirket 100 år
NK 1622  6,50 ....................................................... 13,-

18

ELDRE FRIMERKER FRIMERKEÅRET 2006



2006 Personlige frimerker II
NK 1630 A innland ............................................. 23,-

2006 H. M. Kongens Garde 150 år
NK 1626  kr 6,50 ................................................ 13,-
NK 1627  kr 13,00 ............................................... 26,-
NK 1626-27 miniatyrark ............................... 50,-

2006 Julefrimerker
NK 1631-32 A innland x 2 ............................. 30,-

Samme, komplett 
frimerkehefte
5 x NK 1631-32 (MNR) ................................... 135,-
5 x NK 1631-32 (UNR) .................................... 130,-

2006 Europa XXIX
NK 1628  kr 8,50 ................................................ 17,-
NK 1629  kr 13,00 .............................................. 26,-
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2006 Frankeringsetiketter Isbjørn I  (vanlig papir)
PFE 19  kr 6,50 .................................................... 22,-
PFE 20 x  kr 8,50 ............................................... 26,-
PFE 21  kr 10,50 ................................................. 32,-

PFE 22 kr 7,00 ..................................................... 22,-
PFE 23  kr 9,00 ................................................... 28,-
PFE 24  kr 11,00 ................................................. 32,-

Årsprodukter 
Årssett frimerker ............................................ 930,-
Årgang stemplede frimerker ................... 589,-
Årgang førstedagsbrev .............................. 784,-
Årbok  ................................................................ 750,-.......
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ARKTISK JUBILANT: I serien 
100 år i Arktis (NK 1613-15) er 
motivet på det ene frimerket tatt 
fra Longyearbyen. Longyear-
byen ble opprettet i 1906 av John 
M. Longyear, den største eieren 
i gruveselskapet Arctic Coal 
Company. Gruvene og tettstedet 

ble i 1916 kjøpt av Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani. Boset-
ningen ble nedbrent og ødelagt 
av tyske styrker 8. september 
1943, men gjenoppbygd etter 
andre verdenskrig. Opprinnelig 
var Longyearbyen en gruve- 
bosetning, men fra begynnelsen 

av 1990-tallet har samfunnet 
endret seg. I dag er turisme,  
forskning og utdanning viktige 
næringsveier. Longyearbyen er 
Svalbards administrasjonssenter, 
med ca. 2 000 innbyggere. De aller 
fleste er nordmenn, men nesten 
40 nasjonaliteter er representert. 

LONGYEARBYEN 100 ÅR
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Dronning Sonja og kong Harald ble møtt av barn fra Longyearbyen da de  
besøkte byen i forindelse med 100 årsjubileet i april 2006. 

ELDRE FRIMERKER LONGYEARBYEN 100 ÅR
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Andes-armeen til General San Martin  
og Higgins har vunnet seieren i slaget ved  
Maipu som i prinsippet bragte den endelige  
friheten og selvstendigheten til Chile.

ØRNS SPALTE  CHILES FØRSTE FRIMERKER
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De innfødte merket nok lite til 
dette, men deres liv ble betydelig 
vanskeligere ved senere besøk fra 
Europa. De neste kom egentlig fra 
Peru, der Diego de Almagro (1479-
1538) hadde slått seg sammen med 
Francisco Pizarro (1478-1541) og 
de spanske erobrerne av Inkariket. 
Herrene var i Sør-Amerika for å 
finne rikdommer de kunne ta med 
seg til Europa. Da de Almagro 
hørte om gullforekomster syd for 
Atacama-ørkenen, marsjerte han 
og de spanske conquistadorene inn 
i Chile, men denne gangen fant de 
ikke noe gull.

Spansk militarisering 
I 1540 begynte Pedro de Valdivia 
for alvor den spanske erobringen 

av Chiles landområde, og grunnla 
Santiago i 1541. Det ble ikke den 
enkle erobringen spanjolene 
hadde forestilt seg, og Valdivia ble 
selv drept da Mapuchefolket 
gjorde opprør i 1553. Dessuten 
ønsket andre europeiske stor-
makter sin del av rikdommene, og 
blant annet angrep Sir Francis 
Drake koloniens viktige havn, 
Valparaiso, i 1578.

Etter hvert fant spanjolene både 
gull og sølv, og utvinningen av 
edelt metall vokste kraftig utover 
1700-tallet. Dette var også 
nødvendig, da spanjolenes mili-
tære satsning i Chile ga landet en 
av de største arméene i det spanske 
Amerika. Man sloss mot urbefolk-
ningen og forsvarte seg mot 

Chiles første 
frimerker
Rundt 1520 skal Magellan ha vært  
den første europeer som besøkte 
området som i dag er Chile. 
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Stemplet fireblokk  
5 centavos fra 1853.

stadige angrep fra andre euro-
peiske stormakter. Kostnadene i 
penger og liv var enorme.

Selvstendighet
I 1808 startet Napoleon en okku-
pasjon av Spania, avsatte kong 
Fernando VII og innsatte sin bror 
Joseph som spansk konge med 
navnet José I. Uten en sterk 
sentralregjering i moderlandet, 
fikk flere spanske kolonier lyst på 
selvstyre. I Santiago valgte bystyret 
18. september 1810 en midlertidig 
regjering og proklamerte Chile 
som en autonom republikk innen 
det spanske monarkiet. I våre 
dager feires denne årsdagen som 
Chiles nasjonaldag.

Regjeringen i Santiago, som 
fortsatt ønsket sterke forbindelser 
til Spania, ble raskt utfordret, blant 
annet av Bernardo O´Higgins og 

José Miguel Carrera, som ønsket 
fullstendig selvstendighet for 
Chile. I 1814 tok spanjolene 
tilbake kontrollen over landet, og 
O´Higgins, Carrera og andre 
flyktet til Argentina. Her allierte 
O´Higgins seg med den argen-
tinske generalen José San Martin, 
og i spissen for en argentinsk-
chilensk armé gikk de i 1817 inn i 
Chile. Spanjolene ble beseiret, og 
12. februar 1818 ble den selvsten-
dige republikken Chile prokla-
mert, under ledelse av O´Higgins.

 
Urolige tider
Årene med O´Higgins som stats-
sjef ga Chile en positiv utvikling, og 
viktige reformer ble gjennomført. I 
1823 gjennomførte de konservative 
kreftene et kupp, og nå fulgte en tid 
med stor uro, vekslende kuppma-
kere, nye diktatorer og midlertidige 

DIKTATOREN: Bernardo O´Hig-
gins ble født 20. august 1778. 
Hans opprinnelig irske far, 
Ambrosio O´Higgings, var 
spansk offiser og ble senere vise-
konge i Peru. Moren, Isabel Riqu-
elme tilhørte en fremtredende 
familie i Chillán, og her vokste 
også Bernardo opp. Under sin 
utdannelse i England ble han 

sterkt opptatt av ideene om  
selvstendighet for landene i Sør-
Amerika. Han feires som en  
av det selvstendige Chiles grunn-
leggere. I 1949 skrev den ameri-
kanske komponisten Henry 
Cowell en opera om hans liv,  
og i 2010 ble han hedret med  
en felles frimerkeutgivelse i Irland 
og Chile. 

BERNARDO O´HIGGINS
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Prøvetrykk i svart fra originalplaten laget hos Perkins Bacon & Co.

regjeringer. En borgerkrig ble også 
utkjempet i årene 1829-1830, og 
først etter dette roet gemyttene seg 
såpass at landets utvikling kunne 
fortsette i positiv retning. I 1841 ble 
Manuel Bulnes (1799-1866) valgt 
til president.

Weelwright ig jen 
Det var den opprinnelig ame- 
rikanske rederen William Weel- 
wright (1798-1873) som først, i et 
brev til England i oktober 1848, 
foreslo at Chile skulle utgi frimerker. 
Han sto bak rederiet Pacific Steam 
Navigation Company, og var dertil 
i familie med deleieren Joshua 
Butters Bacon i det, for frimerke-
samlere så velkjente, engelske tryk-
keriet Perkins Bacon & Co. Det 
fungerte som Englands frimerke-
trykkeri og fikk sitt navn skrevet 
med store bokstaver i frimerke- 

historien da de trykte verdens første 
frimerker. Weelwright hadde alle-
rede i 1847 brukt sine familieforbin-
delser til å få laget egne frimerker 
for sitt rederi hos det engelske tryk-
keriet. Riktignok ble disse aldri 
brukt av rederiet, men ble som en 
prøveordning i stedet brukt som 
Perus første frimerker. 

Frimerkebestilling
20. juli 1849 foreslo Chiles opposi-
sjonspolitiker Fernando Urízar 
Garfias at portoen skulle reduseres 
og at frimerker skulle tas i bruk. I 
september 1851 ble Manuel Montt 
valgt til Chiles president, og  
20. oktober 1852 fikk han æren av 
å undertegne loven som reduserte 
portotakstene og introduserte 
bruk av frimerker. Loven kunne 
imidlertid først tre i kraft 1. juli 
1853, da man fikk frimerkene fra 

trykkeriet i London. Men allerede 
fire måneder før loven om fri- 
merkene ble vedtatt, var frimerker 
blitt bestilt i London. Bestillingen  
til trykkeriet var datert 14. juni 
1852, og lød på 300 000 eks- 
emplarer 5 centavos-merker i rød 
farge og 200 000 eksemplarer 10 
centavos-merker i mørkeblå farge.

London forstørret
Trykkfargene var de samme som 
for merkene Weelwright skaffet til 
sitt rederi i 1847. Ellers finnes også 
flere likhetstrekk, deriblant bruken 
av en graveringsmaskin for å lage 
den mønstrete bakgrunnen til 
merkenes midtparti. Da Chile ikke 
hadde noen konge å portrettere på 
merkene, valgte man i stedet et 
portrett av Amerikas oppdager 
Columbus, som på spansk heter 
Cristóbal Colón. Trykkeriet fulgte 
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GENERALEN: Den argentinske generalen José San Martins bemerk- 
elsesverdige militære karriere startet i Spania, der han kjempet mot 
Napoleon. I 1812 var han i Argentina, der han kjempet for sitt hjem-
lands selvstendighet. Deretter gikk han sammen med O´Higgins 
inn i selvstendighets-kampen for Chile. I 1821 dro han til Peru, der 
han kjempet for dette landets selvstendighet, og samme år ble han 
utnevnt til Perus beskytter. Året etter ble han politisk utmanøvrert 
av Simón Bolivar, og trakk seg fra sitt høye embete. Han døde i selv-
valgt landflyktighet i Boulogne sur Mer i Frankrike 17. august 1850. 
Han finnes portrettert på flere frimerker fra Argentina, samt på et 
frimerke fra USA fra 1959.

GENERAL JOSÉ SAN MARTIN

1) Begge verdier fra Santiago til Valparaiso. 2) Svartavdrag av original klisjé.
3) Fargeprøve på blålig papir.

1

3

2
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Tidligste kjente på brev fra Santiago til San Fernando,  
datert 4. juli 1853. 

stort sett forslaget man hadde fått 
fra Chile, men forstørret merkene 
noe, slik at disse fikk samme 
format som de første engelske 
frimerkene fra 1840. Trykkarkene 
ble også laget etter modell av de 
første engelske, med 240 merker i 
hvert trykkark. Det var også 
londontrykkeriet som satte inn 
teksten «COLON» over portrettet 
av Columbus. 

Omfattende bestilling
Foruten frimerkene, bestilte myn- 
dighetene i Chile hos Perkins 
Bacon & Co også trykkplater i stål, 
frimerkepapir med vannmerke og 
trykkfarge for å trykke flere 
frimerker. For alt sammen betalte 

chilenske myndigheter mer enn 
423 pund, men leveransen satte 
myndighetene i stand til selv å 
trykke flere frimerker når de som 
ble levert fra London var brukt opp. 

Portoen ble mer enn halvert og 
ordningen med frimerker ble 
svært populær, og allerede i 1854 

måtte det lages nye frimerker 
lokalt. Dette forhindret ikke  
at Chile bestilte nye frimerker hos 
londontrykkeriet i begynnelsen  
av 1860-årene, og til tross for  
lang avstand kom Chile til å  
bli londontrykkeriets beste sør- 
amerikanske kunde.
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ODD TOK FRIMERKEFOTO
Postbud Odd Sørgårds bilde av Nyholmen skandse i Bodø ble valgt til å pryde frimerket 
for Bodøs 200-årsjubileum. Han er ivrig hobbyfotograf, og da frimerkekunstner Kristin 
Granli søkte etter et motiv til Bodøs jubileumsfrimerke, dukket hans bilde opp.

Årets yngste jubilant

De nye frimerkene ble avduket av Edvard Moseid og Terje Formoe. Moseid 
var Dyreparkens direktør som tok seg av Julius da han var nyfødt, mens 
Formoe er kunstneren som skapte kaptein Sabeltann og verdenen rundt 
ham i Kjuttaviga i Dyreparken.

Frimerkene til Dyreparkens  
50-årsjubileum ble lansert i juni.

I bakgrunnen kan man skimte  
en nysg jerrig Julius som følger  
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MILJØFRIMERKE TIL MINISTEREN
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fikk helt ferske miljøfrimerker da han  
besøkte Posten i mai. Ministeren fikk også en orientering om Postens miljøsatsning 
med overgang til elektriske kjøretøy og alternative drivstoff.

Vi gratulerer Skanfil med 40-årsjubileet.

Selskapet ble etablert av Magne Hogneland i 1976, og 
har i dag avdelinger i Haugesund, Oslo, Bergen, Sarps-
borg og Trondheim. I tillegg har de avdelinger både i 
Sverige og Danmark. Vi gratulerer med jubileet!

Skanfil er Norges ledende forhandler av 
frimerker, mynter og andre samleobjekter. 

Skanfil fyller 40

I bakgrunnen kan man skimte  
en nysg jerrig Julius som følger  
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Feiret sitt tusenårsjubileum i juli. 
Som en del av jubileumsmarkeringen arrangerte Sarpsborg 
kommune gratis familiefest i Hafslundparken lørdag 30. juli.  
Posten var til stede med byens eget jubileumsfrimerke  
og en egen jubileumskonvolutt. 

Jubileumskonvolutt 40,-

Sarpsborg 1000 år
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Royal album for  
samlersett og årssett

Albumpermen leveres med egen  
beskyttelseskassett og produsenten  
Leuchtturms logo i gullpreg på ryggen.

Pris kr 459,-
Pakke med 5 albumblader kr 79,-

Classic album for førstedagsbrev. 

Elegant album som inneholder 20 blader  
med plass til 80 førstedagsbrev eller 
postkort.Kommer i fargene burgunder 
og grønn.

Pris kr 349,-
Pakke med 10 ekstra  
albumblader kr 99,-

Classic album for  
100 førstedagsbrev

Album med 100 lommer til første- 
dagsbrev eller postkort. Kommer  
i fargene burgunder og grønn.

Pris kr 179,-

Bestill på  posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.

Vi har albumene 
du trenger

Velg riktig album til din  
frimerkesamling.
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Kong Harald sammen med Sarpsborg-
ordfører Sindre Martinsen-Evje  

under markeringen av Sarpsborg  
bys tusenårsjubileum 
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Kieler Woche
«Christian Radich» kom i juni  
på personlig frimerke til Kieler  
Woche og Windjammerparade.

«Christian Radich» var en stolt representant  
for Norge under årets skutefest i Kiel, som gikk  
av stabelen 18. - 26. juni. Festens høydepunkt  
var den tradisjonelle Windjammerparade, hvor  
alle de flotte seilskutene forlot Kiel for å legge  
ut på turen hjem. 

Posten Norge var til stede under hele  
arrangementet, godt representertav våre  
kolleger i Deutsche Post. 

Frimerke kr 17,50 
Utstillingskort kr 26,-

Ønsker du årsabonnement på nytrykk? 
Ring oss på tlf.  23 14 78 70

Nytrykk av NK 1773

I serien med posthornfrimerker har 4-kronersverdien  
kommet i nytt opplag.  Frimerket ble trykt 16.06.2016, og  
ble tatt i bruk fra 01.09.2016. Frimerket er trykt i ark med  
100 selvklebende frimerker med gutterparstripe i midten. 
Abonnenter på nytrykk får merket levert i oktober.

Bestill på posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.
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