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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. 
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Posten Norge AS, 
Frimerketjenesten

Frimerkeåret 2016 startet 11. januar med 
utgivelse av to frimerker til Ungdoms-OL  
på Lillehammer. 

Kjære kunde!

På frimerkenes utgivelsesdag startet også fakkelturneen 
som brakte OL-ilden til Lillehammer. Fram til 12. februar var 
turneen innom 22 stoppesteder, og Posten og Bring var  
med som Ungdoms-OLs offisielle leverandør av Post- og 
logistikktjenester.  

Til å utforme frimerkene valgte Posten de fire unge, 
kvinnelige designerne som har utformet lekenes profil- 
program. Vi gratulerer med to flotte frimerker!

11. januar ble også frimerket til kong Haralds 25-årsjubileum  
som monark utgitt. Merket er signert Jørn O. Jøntvedt, og  
viser kongen da han ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991.  
17. januar ble kongeparets jubileum markert i Universitetets 
aula i Oslo. På Universitetsplassen var Posten til stede med  
spesialstempel og salg av jubileumsfrimerket.

19. februar utgis frimerker til VM i skiskyting i Oslo. Enzo 
Finger har laget to frimerker som viser dramatikk både  
i sporet og på standplass.

På slutten av fjoråret fikk vi den hyggelige beskjeden om  
at vi hadde kommet på pallen hele tre ganger i en avstemning  
om verdens vakreste frimerker. Les mer om kåringen på  
side 28. 

Du kan nå være med å avg jøre hvilket av fjorårets 
frimerker som er det vakreste. Gi din stemme  
på posten.no/vakreste. 
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direktør

Vennlig hilsen
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Slik grunnlova krev, tok han over 
etter far sin, kong Olav V, som 
hadde teke over etter sin far, kong 
Haakon VII, 21. september 1957.

Noreg er eit konstitusjonelt 
monarki. Dei lovgjevande og 
utøvande oppgåvene er lagde til 
folkevalde organ som regjering og 
Storting. Når grunnlova seier at 
den utøvande makta ligg hos 
kongen, tyder dette i dag regje-
ringa. Kongen sine oppgåver i 
dagens monarki  er hovudsakeleg 
representative og seremonielle. Til 
dømes er det kongen som står for 
den offisielle opninga av Stor-
tinget kvar haust.

Når regjeringa gjer vedtak 
samla, skjer dette med Kongen i 

Statsråd. Statsråd vert halde kvar 
fredag klokka 11.00 i statsrådsalen 
på det kongelege slott. 

Forsvaret
Kongen er landets øvste befalings-
mann. Han er general i hæren og 
luftforsvaret og admiral i marinen. 
Styresmakta ligg til Kongen i Stats- 
råd. Det vil seie at det er regjeringa 
som har det øvste militære ansvaret 
i krig og fred, sjølv om den militære 
kommandoen er delegert til mili-
tære sjefar. 

Statsbesøk
Statsbesøk bidreg til å styrke 
kontakten med land som står oss 
nær og byggje relasjonar til land 

17. januar er det 25 år sidan kong 
Harald tok over som Noregs konge.

Konge i 25 år
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som står oss fjernare. Hensikta er å 
styrke Noregs relasjonar med 
utlandet. Det er alltid kongeparet 
som er vertskap når utanlandske 
statsoverhovud besøker Noreg. Det 
er òg kongeparet som representerer 
Noreg ved å reise på statsbesøk til 
utlandet. Då vert dei følgde av utan-
riksministeren og andre represen-
tantar for regjeringa, og mange 
gonger òg av delegasjonar for norsk 
næringsliv.

Audiens 
Å «få audiens» tyder å få høve til å 
bli motteken av ein fyrste eller 
annan høgtståande person.

Dei kongelege mottek mange 
menneske i audiens kvart år. Desse 
kjem som regel for å gjere reie for 
ei sak eller ein organisasjon, eller 
for å takke for mottaket av ein 
orden eller ei medalje. 

Alle nye ambassadørar som skal 
representere landet sitt i Noreg 
vert tekne imot av Hans Majestet 
Kongen i Høgtideleg audiens. 
Dette er ei svært høgtideleg anled-
ning, der ambassadøren avleverer 

sine akkreditiv - sitt introduk-
sjonsbrev - til kongen.

Signing
Grunnlova frå 1814 slo i paragraf 
12 fast at kongen skulle kronast og 
salvast  i Nidaros: 
«Kongens Kroning og Salving 
skeer, efterat han er bleven myndig, 
i Trondhjems Domkirke paa den 
Tid og med de Ceremonier, han 
selv fastsetter.»

I 1908 vart denne paragrafen 
oppheva med stort fleirtal av Stor-
tinget, då paragrafen vart sett på 
som forelda og udemokratisk. 
Kong Olav ynskte kyrkja si velsig-
ning av kongegjerninga han sto 
framfor då han vart signa i Nidar-
osdomen 22. juni 1958. Kong Olav 
la då grunnlaget for vidareføring 
av ein tradisjon som har røter heilt 
attende til 900-talet. 

Kong Harald heldt fram tradi-
sjonen, og vart signa av biskop 
Finn Wagle i Nidarosdomen 23. 
juni 1991.

KJELDE: KONGEHUSET.NO
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Foto: © Per Løchen, NTB scanpix
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Kongepar i 25 år

17. januar var det 25 år siden kong Olav døde og  
kongeparet overtok som Norges konge og dronning.
 
Jubileet ble markert i Universitetets aula med egen TV-sending. På Universitetsplassen  
var Posten til stede med en egen jubileumskonvolutt og spesialstempel. Besøkende kunne  
også sende kort fra Postens stand hvor Posten spanderte portoen. Dette var et populært 
innslag, og det var nok mange som fikk kort fra kongeparets jubileum.

Den norske kongefamilien tilhører fyrsteslekten Glücksburg. Det g jør også mange andre  
europeiske kongehus. Vi har laget en eksklusiv folder som presenterer de kongelige fra  
denne spennende slekten. Vi har også avbildet frimerker med konger, dronninger,  
kronprinser og kronprinsesser fra slekten.

Folderen inneholder frimerket til kong Haralds 25-årsjubileum som monark med tilhørende 
førstedagsbrev og spesialkonvolutten til kongeparets jubileum 17. januar. Denne konvolutten 
fås kun i folderen.

Pris kr 179,-

FOR  SAMLERE  KONGEPAR I 25 ÅR
B

jø
rn

 S
ig

ur
ds

øn
 /

 N
TB

 s
ca

np
ix

.

8



Førstedagsstempel
Stilisert kongekrone.

Salsprisar
Samlarsett  kr 55,-
Presentasjonsfoldar: kr 32,-
Samlarblad frimerke: kr 42,-
Samlarblad FDC: kr 48,-

Nummer: NK 1927
Motiv: Signinga av kong Harald
Utforming: Jørn O. Jøntvedt
Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix
Verdi: Kr 17,00
Opplag: 8 070 000 frimerke
Utg jeve i: Rull à 100 sjølvlimande frimerke
Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Førstedagsbrev
Kr 23,-

Harald V Konge i 25 år Dato: 11.01.2016

NK 1927
Kong Harald vert signa  
av biskop Finn Wagle i  
Nidarosdomen 23. juni  
1991 med dronning  
Sonja ved si side. 

1 1. 01.  2 0 1 6
OSLO

NYTT FRIMERKE  HARALD V KONGE I 25 ÅR
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Av, med og  
for ungdom
For andre gang er Lillehammer  
vertskap for olympiske leker.

Visjonen bak Ungdoms-OL er  
å inspirere ungdom verden over til 
å delta i idrett, leve sunt og  
etterleve de olympiske verdier; 
som blant annet å vise solidaritet 
og utøve fair play. Lillehammer 
2016 er navnet på det fjerde 
Ungdoms-OL.

Unge designere
Marianne Ågotnes, Anja Rulle-
stad, Live Andrea Sulheim og 
Marte Stensrud var fortsatt 
studenter da de ble valgt til å 
utforme Ungdoms-OLs profil- 
program. Når Posten skulle 
utforme frimerkene til Ungdoms-
OL valgte vi også de samme desig-
nerne. Dette er helt i tråd med 

Ungdoms-OLs visjon om at lekene 
skal være av, med og for ungdom. 

Vinteridrett
De første vinterolympiske ung- 
domsleker ble arrangert i Inns-
bruck i 2012. I år var det Norge og 
Lillehammer som ønsket 1100 
utøvere i alderen 15-18 år vel- 
kommen. Fra 12. til 21. februar ble 
det konkurrert i 70 øvelser i de 15 
olympiske vinterdisiplinene. Kon- 
kurransene foregikk på arenaene 
fra OL i 1994 på Lillehammer, 
Hamar, Gjøvik og Øyer. I tillegg ble 
Oslo vinterpark benyttet.

Verdens beste unge vintersport-
utøvere i alderen 15 til 18 år kom til 
Lillehammer i februar. Mange av 

Lillehammer 2016:
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dem er store talenter som også kan 
ventes å prestere stort i vanlige OL 
og kanskje bli noen av de største 
stjernene på idrettshimmelen.

Learn & Share
Kultur og læring er like viktig som 
idretten under Ungdoms-OL. Det er 
noe av det som skiller ungdomslekene 
fra de vanlige olympiske leker. Del- 
takerne må være tilstede i regionen 
alle de ti dagene Ungdoms-OL varer.

De dagene utøverne ikke selv 
konkurrerer, skal de ta del i et 
omfattende kultur- og læringspro-
gram, hvor deltakerne vil lære mye 
av hverandre på tvers av nasjonali-
teter og idrettsgrener.

Learn & Share-programmet er 
utviklet av Lillehammer 2016 i 
samarbeid med Norges Idretts- 
forbund og IOC, der flere internasjo-
nale og nasjonale organisasjoner 
bidrar med ulike aktiviteter og tema

Ungdoms-OL skal også være en 
arena for kultur og unge kultur- 
talenter. Besøkende under lekene 
har fått en smakebit av det som 
rører seg i kultur-Norge. Hver dag 
gjennom lekene har det vært et 
bredt kulturprogram, og det aller 
største arrangementet var helt klart 
åpningsseremonien. Den fant sted 
22 år og to timer etter, og på 
samme sted, som åpningen av 
lekene i 1994.

Med Posten på laget
Posten og Bring ble valgt som offi-
sielle leverandør av post og logi- 
stikktjenester. Da fakkelturneen 
startet i Alta 11. januar var vi med, 
og du kunne treffe oss utenfor 
Håkons hall i Lillehammer under 
hele Ungdoms-OL.

 
KILDE: WWW.LILLEHAMMER 
2016.COM

NYE FRIMERKER  UNGDOMS-OL 2016
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Marianne Ågotnes, Anja Rullestad, Live Andrea Sulheim og Marte Stensrud var  
fortsatt studenter da de ble valgt til å utforme Ungdoms-OLs profilprogram.
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1/2016  Ungdoms-OL Lillehammer 2016

UN

GDOMS-OL 2016

LILLEHAMMER

11.01.2016

UN

GDOMS-OL 2016

LILLEHAMMER

11.01.2016

UN

GDOMS-OL 2016

LILLEHAMMER

11.01.2016

Førstedagsstempel

Nummer: NK 1925 - 1926
Motiv: På toppen, Full fart
Utforming: Marianne Ågotnes, Anja Rullestad,  

 Live Andrea Sulheim, Marte Stensrud
Foto: Live Andrea Sulheim
Verdi: Kr 11,00 (valør A-innland) x 2
Opplag: 2 130 000 av hvert frimerke
Utgitt i: Hefter à 10 selvklebende frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 37,-
Samlersett: kr 65,-
Samlerblad frimerker: kr 47,-
Samlerblad FDC: kr 53,-
Sett maksimumkort        kr 44,-

Førstedagsbrev
kr 28-

Ungdoms-OL 2016 Dato: 11.01.2016

NK 1926
Full fart.

NK 1925
På toppen.
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Emil Hegle Svendsen under 12,5 km  
jaktstart i världscupen i Östersund.
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125 000 publikummere, 1300 
frivillige og 300 utøvere fra 35 
nasjoner skal sammen lage 
skiskytter-VM i Oslo. Holmen-
kollen har arrangert store sports-
arrangementer i over 120 år, og 
hvert år holdes det World Cup-
arrangementer der. VM i skisky-
ting ble arrangert i Holmenkollen 
også i 1986 og 2000.

Øvelser
VM i Holmenkollen er årets store 
mål for den internasjonale skiskyt-
tereliten, og stjerner som Ole Einar 
Bjørndalen, Martin Fourcade, 
Emil Hegle Svendsen, Tiril Eckhoff 
og Kaisa Mäkäräinen vil kjempe 
hardt om de beste plasseringene.

– Alle som vil gjenoppleve den 
fantastiske VM-følelsen i Holmen-
kollen bør ta turen til nasjonalan-
legget i mars. Det blir idrettsfest for 
hele Norge, sier Per Bergerud, 
administrerende direktør i Ski- 
skytter-VM 2016 AS. Verdensmes-
terskapet byr på 11 nervepirrende 
øvelser fordelt på åtte konkurranse- 
dager. Det vil være publikums- 
kapasitet til 25 000 tilskuere per 
konkurransedag, mens 1300 fri- 
villige bidrar med entusiasme og 
stå-på-vilje.

Idrettsfest
I tillegg til fartsfylte og nerve- 
pirrende konkurranser i Holmen-
kollen, vil det også være mange 

Fra 2. til 13. mars 2016 går VM i  
skiskyting av stabelen i Holmenkollen. 

VM i skiskyting
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Flere land har utgitt 
frimerker med skiskyting  
som motiv. Frimerkene er
utlånt av Svein B. Lie

Fanny Welle-Strand Horn  
(nå Horn Birkeland) under 7,5 km  
skiskytersprint i Holmenkollen  
i februar 2014. 

aktiviteter i Oslo sentrum i 
VM-perioden. Det blir storslått 
åpningsfest 2. mars og medalje- 
seremonier og konserter midt på 
Karl Johan hver kveld etter 
konkurransene. Alt vil være gratis 
for publikum, sier Bergerud. I 
tillegg blir det barneaktiviter med 
mini-skiskytteranlegg i Spiker-
suppa, handlegate, festivalområde 
og publikummere i lystig lag.

Avslutningsseremonien vil finne 
sted i Holmenkollen rett etter det 
siste rennet.

VM i 1986
Til VM i skiskyting i 1986 ga 
Posten ut to frimerker signert 
Leif F. Anisdahl. Posten var også 
til stede i Holmenkollen med 
motivstempler og salg av 
frimerker. Og mens Valerij 
Medvedtsev var delaktig i hele tre 
av de fem gullmedaljene Sovjet- 

unionen vant, måtte Norge nøye 
seg med en sølv- og to bronseme-
daljer i dette mesterskapet. Vi 
krysser fingrene for de norske 
utøverne i årets VM.

Bli publikum
Som nordmenn vet vi godt hvor 
god stemningen i Holmenkollen er 
under et verdensmesterskap. For å 
se hele verdenseliten kjempe om 
medaljer kan du bestille billetter på 
www.oslo2016.no.  

For samlere
Posten lager spesialkonvolutter 
med egne stempler til hver dag 
det er øvelser under VM i skisky-
ting. Disse blir tilbudt i Frimerke-
posten i april.

KILDE: OSLO2016.NO
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Nummer: NK 1928- 1929
Motiv: I sporet, på standplass
Design: Enzo Finger
Verdi: Kr 21,00 – kr 33,00
Opplag: Kr 21,00: 600 000 frimerker
   Kr 33,00: 500 000 frimerker
Utgitt i: Ark à 50 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Salgspriser
Presentasjonsfolder: kr 69,-
Samlersett: kr 129,-
Samlerblad frimerker: kr 79,-
Samlerblad FDC: kr 85,-  
Maksimumkort: kr 64,- 

Førstedagsbrev
kr 60,-

Førstedagsstempel
Holmenkollen.

NK 1929
På standplass. 

NK 1928
I sporet.

Dato: 19.02.2016VM i skiskyting
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Frimerkeåret 2005

2005 Erik Werenskiold 150 år
NK 1555 kr 7,50......................................... 15,-
NK 1556 kr 9,50 ........................................20,-

2005 Valentins dag
NK 1557 kr 6,00 .........................................12,-
Småark kr 6,00  x 9 ............................ 190,-

2005 Kirkens Bymisjon 150 år
NK 1558 kr 5,50.........................................11,-
NK 1559 kr 6,00 .........................................12,-

2005 Personjubileer
NK 1560 kr 12,00 .....................................24,-
NK 1561 kr 22,00 .....................................44,-

Vi utvider vårt tilbud av eldre frimerker  
og årsprodukter med det store  
jubileumsåret 2005.

Bestill i vår nettbutikk 
posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.
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2005 Norge om 100 år
NK 1562 kr 6,00 .........................................12,-
NK 1563 kr 7,50 ......................................... 15,-

2005 Unionsoppløsningen 100 år
NK 1569 kr 6,00 .........................................12,-
NK 1570 kr 7,50 ......................................... 15,-
NK 1569-1570 Miniatyrark ...............40,-

2005 Turistfrimerker
NK 1566 kr 6,00 x 4 ................................60,-
NK 1567 kr 9,50 x 4 ............................. 100,-
NK 1568 kr 10,50 x 4 .......................... 100,-

Samme, komplette frimerkehefter
8 x NK 1566 (UNR) ............................... 120,-
8 x NK 1567 (MNR) ...............................205,-
8 x NK 1567 (UNR) ................................200,-
8 x NK 1568 (MNR) ..............................205,-
8 x NK 1568 (UNR) ...............................200,-

2005 Hundreårets øyeblikk
NK 1571 kr 6,00 ..........................................12,-
NK 1572 kr 6,00 .........................................12,-
NK 1573 kr 6,00 .........................................12,-
NK 1574 kr 6,00 ..........................................12,-
NK 1575 kr 9,00 ........................................ 18,-

2005 Norske skværriggarar
NK 1576 kr 6,00 .........................................12,-
NK 1577 kr 9,50.........................................20,-
NK 1578 kr 10,50 .......................................21,-
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2005 Marint liv i Norge II
NK 1579 B innland (fra rull) ............... 15,-
NK 1579 B innland (fra småark) .... 15,-
NK 1580 A innland (fra rull) ............... 15,-
NK 1580 A innland (fra småark) .... 15,-

2005 Norske fyrtårn I
NK 1581-1582 A innland x 4 .............65,-

Samme, komplett frimerkehefte
4 x NK 1581-1582 (MNR) ................. 125,-
4 x NK 1581-1582 (UNR) .................. 120,-

2005 Europa XXVIII
NK 1583 kr 9,50 ........................................20,-
NK 1584 kr 10,50 ......................................21,-

2005 Telegrafverket 150 år
NK 1585 kr 6,00.........................................12,-
NK 1586 kr 10,50 ......................................21,-

2005 Norske frimerker 150 år
NK 1589 A innland ....................................12,-
NK 1589-1590 miniatyrark ...............50,-

2005 Årsprodukter 
 
Årssett frimerker ...............................750,-
Årgang stemplede frimerker ...... 769,-
Årgang førstedagsbrev ..................647,-
Årbok ...........................................................750,-

2005 Norsk Geologisk Forening 150 år 
NK 1587 kr 5,50 .........................................11,-
NK 1588 kr 6,00.........................................12,-
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JUBILEUMSÅRET: 2005 var 
et år fylt av jubileer og festlig-
heter. Kongehuset fylte 100 år 
og vi feiret hundreårsjubileet 
for oppløsningen av unionen 
med Sverige. Disse to jubileene 
tok naturlig nok mye av 
oppmerksomheten vår i 2005, 
og ble også behørlig feiret med 
egne frimerker. Men det 
skjedde også andre ting i Norge 
2005.Ole Christian Kvarme ble 
utnevnt til biskop i Oslo, den 
nye Svinesundbrua  ble åpnet, 
 Stavanger fikk sitt eget univer-
sitet, Geiranger- og Nærøy-

fjorden kom på UNESCOs 
verdensarvliste og det rød- 
grønne alternativet vant Stor-
tingsvalget

Ute i verden døde pave 
Johannes Paul II, og Johannes 
Ratzinger ble valgt til ny pave 
Benedikt XVI. London ble 
preget av et stort terrorangrep 
mot t-banen og en buss. Angela 
Merkel ble Tysklands første 
kvinnelige kansler. Orkanen 
Katrina herjet i USA, og satte 
New Orleans under vann.  
2005 var i sannhet et begiven-
hetsrikt år.

Den nye Svinesundbrua åpnet 10. juni 2005 med både den norske 
og svenske kongefamilien tilstede. 

DETTE SKJEDDE I 2005

2005 Telegrafverket 150 år
NK 1585 kr 6,00.........................................12,-
NK 1586 kr 10,50 ......................................21,-

2005 Norske frimerker 150 år
NK 1589 A innland ....................................12,-
NK 1589-1590 miniatyrark ...............50,-

2005 Årsprodukter 
 
Årssett frimerker ...............................750,-
Årgang stemplede frimerker ...... 769,-
Årgang førstedagsbrev ..................647,-
Årbok ...........................................................750,-

2005 Norsk Geologisk Forening 150 år 
NK 1587 kr 5,50 .........................................11,-
NK 1588 kr 6,00.........................................12,-

2005 Kongehuset 100 år
NK 1591 kr 6,00 ......................12,-
NK 1592 kr 6,00 ......................12,-

2005 Julefrimerker
NK 1593-1594  
A innland x 4 ............................60,-

Samme, komplett 
frimerkehefte
4 x NK 1593-1594 (MNR) 125,-
4 x NK 1593-1594 (UNR) 120,-
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Dronning Elizabeth II på  
frimerkeutstilling i 1969.



I motsetning til kronjuvelene og 
mye annet den regjerende engelske 
monarken disponerer, tilhører 
«The Royal Philatelic Collection» 
ikke staten, men er dronningens 
private eiendom. 

Mauds storebror
Mye av æren for at samlingen er 
blitt verdens fremste tilkommer 
vår egen dronning Mauds store-
bror, prins George Frederick 
Ernest Albert, som var hertug av 
York og som senere ble kong 
Georg V. Både som tronfølger og 
senere som konge reserverte han 

flere kvelder i uken til å holde på 
med sine frimerker, og ofte hadde 
han da besøk av samlervenner. 
George ble født 1865 og var andre 
sønn i ekteskapet mellom Edward 
VII og den danske kong Christian 
IXs datter Alexandria. Han hadde 
dermed fra starten av også familie-
bånd til keiser Wilhelm II i Tysk-
land og tsar Nikolai II i Russland. 

Den beste samlingen
Samlerinteressen i det engelske 
kongehuset kom allerede med 
dronning Victorias andre sønn 
prins Alfred, som i 1866 ble hertug 

Kongelig 
samling 
Verdens beste kongelige frimerke- 
samling har lenge vært den som i  
dag tilhører dronning Elizabeth II.
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av Edinburgh, og fra 1893 også 
regjerende hertug av Saxe-Coburg 
og Gotha. Han var en kunn-
skapsrik samler og ærespresident i 
filatelistklubben i London fra 
1890-1900. Før sin død solgte han 
samlingen sin til sin eldre bror. 
Han ga den videre til sin sønn 
prins George, som allerede var en 
ivrig samler og et aktivt medlem av 
Philatelic Society of London. I et 
brev til sin filatelistiske rådgiver 
Tilleard skrev prinsen at han ikke 
bare ville ha en av de beste samlin-
gene i England, men den beste! 

Sjøsyke og ekteskap
I følge tradisjon skulle prins George 
utdanne seg som marineoffiser. Til 
tross for at han nesten alltid ble 
sjøsyk, gikk han entusiastisk inn for 

oppgaven. Sjøsyken hadde han for 
øvrig til felles med den berømte 
sjøhelten Horatio Nelson. Da hans 
eldre bror Albert uventet døde i 
januar 1892, ble prins George 
tronarving. I juli året etter giftet 
han seg med den tyske prinsessen 
Victoria Mary av Teck, og etablerte 
dermed også familiebånd til konge-
huset i Württemberg.

Innholdsrik bryllupsgave
Bryllupsgaven fra frimerke-
klubben i London var et album 
der mer enn 100 medlemmer av 
klubben hadde bidratt med rundt 
1 500 objekter. Historien sier ikke 
noe om hva bruden mente om 
gaven, men alt tyder på at hun 
hadde stor forståelse for sin 
manns store interesse. I 1896 

EKSPERTSTAB: Siden prins 
George ble kong George V i 1910 
og ansatte vennen John Alexander 
Tilleard for å ta seg av sin frimer-
kesamling, har de engelske 
monarkene alltid hatt en egen 
«keeper» til denne oppgaven. I 
våre dager leder denne «keeper» 
en stab med eksperter. Stillingen 

som «keeper» har alltid vært 
besatt av en av Englands fremste 
filatelister, og bare rundt seks 
personer har hatt denne jobben. 
På forskjellige måter har disse satt 
sitt preg på samlingens utvikling, 
og særlig stekt ble dette preget i 
tiden Sir John Wilson var 
«keeper» 1938-1969. 

Karikatur av «keeperen»  
Sir John Wilson (1898-1975)

FREMRAGENDE FILATELISTER

Ikke-utgitt valør 9 pence fra 1865 fra 
trykkplate 5. Et notat fra George V  
forteller at kongen har tatt frimerket  
ut av sin samling og gitt det bort for  
salg til inntekt for «National Philatelic  
War Funds Auction» i 1915
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overtok prins George som filate-
listklubbens arbeidende presi-
dent, og sørget i 1906 for at kong 
Edward VII ga klubben rett til 
navnet «The Royal Philatelic 
Society». Kong Edward VII døde 
6. mai 1910, og 70-årsdagen for 
Englands utgivelse av verdens 
første frimerke var en passende 
dato for «filatelistkongen» til å 
overta tronen som kong Georg V. 
Han måtte frasi seg stillingen som 
arbeidende president i The Royal 
Philatelic Society, ga president-
klubben til James Ludovic, Earl av 
Crawford, og gikk over til å bli klub-
bens ærespresident. I våre dager er 
klubben fortsatt verdens fremste 
filatelistklubb og blant annet kjent 
for «The Roll of Disinguished Phila-
telists». Å få skrive sitt navn på 

denne «rullen» er en stor ære, og 
George V var den første som skrev 
navnet sitt på «rullen» da denne ble 
opprettet 1920. 

Ubrukte merker
Prins George begynte å samle 
frimerker rundt 1880, og samlet da 
frimerker fra hele verden. Fra 
rundt 1906 konsentrerte han sin 
samling om England, Irland, de 
engelske koloniene og Egypt. Han 
samlet gjerne ubrukte frimerker, 
ofte i fireblokker eller større 
enheter. Interessen for det ustem-
plede materialet hadde han felles 
med den store filatelisten og 
vennen John Alexander Tilleard, 
som 1910 også ble kurator for 
kongens samling. Han samlet 
fargenyanser og varianter, og etter 

hvert ble samlingen utvidet til også 
å omfatte mengder av prøvetrykk 
og frimerkeforslag, gjerne med 
originale tegninger. Mye av dette 
materialet kjøpte han av James 
Ludovic, Earl av Crawford. 

Gaver og kjøp
Naturlig nok ble den kongelige 
samlingen tilført mengder av 
frimerker uten at det ble betalt en 
penny. Men både som tronfølger 
og konge kjøpte George mye, og 
man har regnet ut at han mellom 
1907 og 1918 kjøpte rundt 22 
intakte samlinger. Han lot sjelden 
en sjanse til å kjøpe de beste objek-
tene gå fra seg, og flere av datidens 
fremste objekter fant veien til den 
kongelige samlingen. Skulle han 
kjøpe noe på auksjon brukte han 

Edward VII døde 6. mai 1910, og  
frimerket på dette brevet ble  
ikke utgitt. Her imidlertid på  
brev stemplet 5. mai 1910  
adreassert til prins Georg, som  
mottok brevet som Kong  
Georg V dagen etter.
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ROYAL: Dronning Elizabeth II 
sørger for at «The Royal Phila-
telic Collection» lever slik en 
frimerkesamling skal. Fra tid til 
annen selges dubletter for å 
dekke nye innkjøp. I 1968 ble 
det funnet et førstedagsbrev 
med en ti-blokk av verdens 
første frimerke. Dette ble i 2000 
kjøpt av dronningen for da 
tilsvarende 3 320 000 kroner. 
Utdrag av samlingen vises 
gjerne ved større utstillinger i 
inn- og utland. Samlingen tjener 
også som en referansesamling 
for ekspertgruppen i «The Royal 
Philatelic Society».Fantastisk førstedagsbrev kjøpt av dronningen.

1. Største kjente blokk 2 pence fra 1840 fra trykkplate 1  
i dronningens samling. 2. Innkjøpt av prins George i 1904  
for 1 450 pund. 3. George V i admiralsuniform på  
frimerkeutkast fra 1925.

LEVENDE  
SAMLING

1

2 3
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gjerne en agent, og en av disse var 
den Londonbaserte frimerkehand-
leren Charles J. Nissen. 

Og med nettopp Nissens hjelp 
klarte han i 1904, i skarp konkur-
ranse med Reichspostmuseum i 
Berlin, å få kjøpt det peneste, 
ubrukte eksemplaret vi kjenner av 
verdien 2 pence Mauritius 1847 
med teksten «POST OFFICE». 
Merket kostet prinsen 1 450 pund 
og var det dyreste frimerket som til 
da var solgt offentlig. Noen spurte 
prinsen etterpå om han hadde sett 
at det var en «idiot» som hadde 
betalt 1 400 pund for et frimerke, 
og prinsen svarte «ja, idioten var 
jeg!» Samme år kjøpte han for øvrig 
også det «tilhørende» 1 penny-
merket med teksten «POST 
OFFICE» på en invitasjon til Lady 
Gomms ball i Port Louis 1847; et 
slags førstedagsbrev.

Rød, blå og grønn
Kong George V døde 1936 og 
Edward VIII ble konge. Det gikk 
rykter om at den nye kongen ville 
selge samlingen, men samlingen 
ble lykkeligvis beholdt i kongefa-
milien. Kongen selv beholdt imid-
lertid ikke tronen. Han ville heller 
gifte seg med den fraskilte ameri-
kanske kvinnen Wallis Simpson, 
og abdiserte etter 326 dager. Dron-
ning Elizabeth IIs far kong George 
VI overtok som konge og var også 

opptatt av at familiens frimerke-
samling skulle vedlikeholdes og 
nye objekter skaffes. 

I 1936 var samlingen montert på 
mer enn 19.000 albumblad i 325 
røde skinnalbum. For å holde 
denne opprinnelige samlingen fra 
de senere anskaffelsene ble nyan-
skaffelsene montert i blå album. 
Dronning Elizabeth II har bestemt 
at materialet som tilføres samlingen 
under hennes regjeringstid skal 
monteres i grønne skinnalbum.
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SAMLERMESSE I RÅDE I APRIL
Søndag 10. april arrangerer filatelistklubbene i Fredrikstad og Moss sammen 
med Norske postkortsamlere samlermesse i Råde. Messen er åpen fra kl. 11 til 
16 og du kan få tak i både frimerker, mynter og postkort. Gratis adgang!

Frimerkestjerne
Som første norske  
skuespiller noensinne  
har Anneke von der Lippe  
blitt tildelt Emmy-prisen. 

Det var rollen som lensmann i  
NRK-serien «Øyevitne» som sikret  
henne den prestisjetunge statuetten.  
Men von der Lippe har også vært  
motiv på et frimerke fra Færøyene,  
her i en scene fra filmen «Barbara»  
(1997), der hun hadde hovedrollen.

Sverre Morken graverte  
Stortingsløven som vant  
prisen for verdens vakreste  
graverte frimerke. 
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JULEFRIMERKENE 2016
I siste Frimerkeposten i fjor skrev vi at julefrimerkene  
2016 skulle utgis 14. november. Denne utgivelsen er nå  
flyttet til 11. november.

På pallen
Norge g jorde det bra  
i avstemningen om verdens  
vakreste frimerke.

I avstemningen Premio Nexofil, som 
arrangeres av det velrennomerte 
spanske frimerkemagasinet El Eco,  
kom norske frimerker utgitt i 2014  
på pallen hele tre ganger. En inter- 
nasjonal jury har vurdert frimerker  
fra hele verden i forskjellige kategorier. 

I klassen for verdens vakreste  
bruksfrimerke kom 70 kr posthorn  
på tredjeplass. Verdens vakreste 
graverte frimerke ble Sverre Morkens 
stortingsløve, og i avstemningen om 
hvilket frimerke som var vakrest i  
verden vant Arild Yttris sjakkfrimerke 
tredjeplassen.

-Dette er en stor anerkjennelse 
både til Posten Norge og våre dyktige 
frimerkekunstnere, samt nok et bevis 
på at våre frimerkeutgivelser holder 
verdensklasse, sier frimerkedirektør 
Halvor Fasting.
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Hvilket frimerke
var årets vakreste?
Nå kan du være med å avg jøre hvilket  
frimerke som var det vakreste i 2015.  
Avgi din stemme på nettsiden vår

Avstemningen om hvilket av fjorårets frimerker som er  
det vakreste er i full gang. I år kan du stemme på nettet.  
Gå inn på posten.no/vakreste og avgi din stemme.  
 
Du er med i trekningen av flotte premier:
- Årbok norske frimerker 2015
- Prestisjehefte Anders Beer Wilse 150 år
- Prestisjehefte Thor Heyerdahl 100 år
Det trekkes fem vinnere innenfor hver premiekategori.

Stem på årets vakreste frimerke  
på posten.no/vakreste.
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Vil du være årsabonnent  
på nytrykk? Ring oss på  
tlf.  23 14 78 70

Nytrykk  
av fyrtårn

Fyrtårnfrimerka frå 2012  
er no komne i nytt opplag. 
Frimerka vart trykte opp att 
13. oktober, og vart tekne i bruk 
frå 11. november 2015. Dei vart 
berre trykte opp i hefte utan 
serienummer, og opplaget er 
på 330 500 hefte. Det er ingen 
kjende endringar i papir eller 
tagging.

Abonnentar på nytrykk får  
desse frimerka levert med 
abonnementssendinga si i 
februar 2016.

NK 1821 og NK 1822  
Pris per frimerke kr 11.00
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Kongepar i 25 år

17. januar var det 25 år siden kong Olav døde og  
kongeparet overtok som Norges konge og dronning.
 
Den norske kongefamilien tilhører fyrsteslekten Glücksburg. Til kongeparets 25-årsjubileum 
har vi laget en folder som viser de kongelige fra denne spennende slekten som er avbildet på 
frimerker. Hele ni forskjellige kongehus omtales i heftet som er illustrert med frimerker fra 
landene hvor de kongelige reg jerte.
 
Heftet inneholder frimerket som ble utgitt til kong Haralds 25-årsjubileum med tilhørende 
førstedagsbrev og en jubileumskonvolutt som kun var i salg på Universitetsplassen  
jubileumsdagen, 17. januar.

Pris kr 179,-

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

FOR  SAMLERE  KONGEPAR I 25 ÅR


