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NYE FRIMERKER 2018

Spennende og variert frimerkeprogram i 2018.

Dato Tema Utgis i Verdi Kunstner/designer Utsendelse 

02.01. Fugler Rull Kr 14 – kr 21 – kr 48 Viggo Ree/Enzo Finger 16. februar

16.02. Bouvetøya Ark Kr 24 – kr 38 Magnus Rakeng 16. februar

20.04. Personlige frimerker Ark Kr 14 – kr 18 Kristin Slotterøy 20. april

20.04. Bruer (Europafrimerker) Miniatyrark Kr 18 Jørn O. Jøntvedt 20. april

20.04. Fisk (Nordenfrimerker) Ark Kr 18 Martin Mörck 20. april

20.04. Norges Musikkorps Forbund 100 år Hefte Kr 14 – kr 14 Kristin Granli 20. april

15.06. Gunnar Sønsteby 100 år Ark Kr 24 Sverre Morken 15. juni

15.06. Den Norske Turistforening 150 år Hefte Kr 14x2 – kr 18x2 Madeleine M. Karlstrøm 15. juni

15.06. Fløibanen 100 år Rull Kr 14 – kr 14 Lasse Michelsen 15. juni

29.08. Kongeparets gullbryllup Miniatyrark Kr 50 Sverre Morken 06. oktober

06.10. Postnummer 50 år Ark Kr 24 Jørn O. Jøntvedt 06. oktober

09.11. André Bjerke 100 år og Hans Børli 100 år Ark Kr 21 – kr 38 Enzo Finger 11. november

09.11. Julefrimerker Hefte Kr 14 – kr 14 Gina Rose 11. november

Nye frimerker 2018

Polare motiver er tittelen på en ny serie bruksfrimerker som introduseres 16. februar neste år.  
Motivene i 2018 er Bouvetøya, men serien vil i årene som kommer ha motiver både fra Arktis og 
Antarktis. Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte borger, og han hedres med eget frimerke 
signert Sverre Morken i anledning 100-årsjubileet. Sverre Morken er også gravøren bak miniatyrarket  
til kongeparets gullbryllup.

Alle utgivelsene for 2018 ser du i tabellen nedenfor. Totalt utgis det 24 frimerker neste år.

Med forbehold om endringer
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Tre fugler er de første frimerkemotivene i 2018.
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I år er det 100 år siden de hørselshemmede  
i Norge organiserte seg.

Kjære kunde!

Dette ble begynnelsen på det som senere skulle  
bli Hørselshemmedes Landsforbund. I dag organiserer 
forbundet mer enn 62 000 medlemmer, og er verdens  
største organisasjon i sitt slag. Jubileet markeres i Oslo 
rådhus 17. november, men foreningens viktigste arbeid  
foregår hver dag; nemlig å gjøre hverdagen for hørsels-
hemmede lettere.

Neste år er det 100 år siden Norges Døveforbund ble 
stiftet. Organisasjonen har spilt en sentral rolle i kampen  
for døves rettigheter. I dag arbeider organisasjonen aktivt  
for spredning av tegnspråk. Selv om 100-årsjubileet markeres 
neste år gis frimerket ut allerede 10. november. På den  
måten blir frimerket tilgjengelig hele jubileumsåret.

Årets julefrimerker er tegnet av Ragnar Aalbu. Han har  
viet ett frimerke til julefeiring på landet og ett til julefeiring  
i byen. De stemningsfulle frimerkene skal pryde millioner  
av julekort i ukene før jul. 

Det er fortsatt noen uker igjen til jul. Vi i Frimerketjenesten 
ønsker deg en trivelig førjulstid, og når den tid kommer;  
en riktig god jul!

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
Foto: Folio, NTB scanpix
Trykk: Byråservice
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Hørselshemmedes Landsforbund 
er ein interesseorganisasjon for 
tunghøyrde og døve og for folk 
som lir av øyresus, tinnitus eller 
Ménières sjukdom. HLF gjev 
informasjon og råd, mellom anna 
om rettar og tekniske hjelpe-
middel, og arbeider gjennom 200 
lokallag og 19 fylkeslag. Dei eig 
Briskeby skule og kompetanse-
senter på Linnesvollen i Lier 

kommune i Buskerud. HLF 
arbeider aktivt for å gjere kvar-
dagen enklare for landets høyr-
selshemma, og for å forebyggje 
høyrselstap og høyrselsskader i 
befolkninga.

Stifta 1917
Etter eit studieopphald i Danmark 
stifta læraren Jacobine Rye i 1917 
ei velforeining for tunghøyrde i 

Med sine 62 500 medlemar er 
Hørselshemmedes Landsforbund  
(HLF) verdas største organisasjon  
for høyrselshemma

Høyrsel  
og språk

NYE FRIMERKE  HØYRSEL OG SPRÅK



Kristiania. Tunghørtes Vel, seinare 
Norges Hørselvern, går i dag under 
namnet Hørselshemmedes Lands-
forbund.

Høyrselsproblem
Ein reknar med at rundt 14,5 % av 
befolkninga i Noreg har ei høyr-
selshemming som påverkar kvar-
dagen, som sosial isolasjon og fråfall 
frå utdanning og arbeidsliv. Dei 
høyrselshemma er ei mangfaldig 

gruppe, og stadig fleire vert ramma 
av nedsett høyrsel. I 2020 ventar ein 
at rundt ein million nordmenn er 
høyrselshemma på ein eller annan 
måte. HLF har difor ei viktig rolle 
som interesseorganisasjon, både for 
folk med nedsett høyrsel, for 
foreldre med tunghøyrde born, dei 
som har operert inn implantat og 
dei som lir av balansesjukdomen 
Ménière. For meir informasjon om 
HLF, sjå www.hlf.no.

Norges Døveforbund vart 
stifta i Trondheim 18. mai 
1918, og er ein organisasjon 
av og for funksjonshemma 
og ein språkorganisasjon for  
teiknspråklege. Forbundet 
arbeider for å styrke norsk 
teiknspråk si stilling på alle 
område. Målet er å oppnå 

full deltaking og likestilling i 
samfunnet både for døve og høyr-
selshemma. NDF er ein partipoli-
tisk og religiøst nøytral organisa-
sjon med rundt 2 300 medlemar. 
Fram til på 1980-talet dreidde 
kampen seg i stor grad om retten 
til utdanning, arbeid og tekniske 
hjelpemiddel. I dei siste 30 åra har 

kampen i større grad dreidd seg 
om retten til eit tilgjengeleg 
samfunn og til kulturelle gode. 

Forbundet har oppnådd mykje i si 
100-årige historie. Døve og høyr-
selshemma fekk lov til å køyre bil 
og fekk same forsikringsordningar 
som høyrande. Det vart etablert 

NORGES DØVEFORBUND 100 ÅR

I 2020 kan ein million 
nordmenn vere  
høyrselshemma.
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statleg tolketeneste for døve og 
høyrselshemma, seinare også 
teksting på TV og av videoar 
på internett. Born av døve og 
høyrselshemma fekk rett til å 
få undervisning i og på teikn-
språk, og foreldra til døve og 
høyrselshemma born får 
tilbod om 40 vekers opplæring 

i teiknspråk og dei døve sin 
kultur. I 2009 anerkjende  
Stortinget norsk teiknspråk 
som eit fullverdig språk og at 
språket er ein del av den 
norske kulturarven. Norges 
Døveforbund sitt hovudfokus 
er å auke teiknspråket sin 
status i samfunnet.

7

Fo
to

: ©
 D

øv
em

us
ee

t/
 S

ve
rr

es
bo

rg

NYE FRIMERKE  HØYRSEL OG SPRÅK



11/2017 Høyrselssaka 100 år • Norges Døveforbund 1918 - 2018
Førstedagsbrev • First Day Cover

20
17

20
17

2017
2017

20
17

20
17

2017
2017

Førstedagsstempel

Førstedagsbrev kr 46,-

Høyrsel og språk

Nummer: NK 1970-1971
Motiv: Snakkebobler, teiknspråk
Utforming: Trond Nordahl
Verdiar: Kr 20,00 x 2 
Opplag: 200 000 av kvart frimerke
Utgjevne i: Ark à 50 frimerke
Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
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 1/1000

På jobb for dei døve og høyrselshemma
Gjennom hundre år har Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund arbeidd for eit 
samfunn med like mogelegheiter for døve og høyrselshemma som for høyrande.

Etter eit studieopphald i Danmark sti�a læraren Jacobine Rye i 1917 ei velforeining for tunghøyrde i Kristiania. 
Tunghørtes Vel, seinare Norges Hørselvern, går i dag under namnet Hørselshemmedes Landsforbund. HLF er den 
største høyrselsorganisasjonen i verda, med over 62 500 medlemmer. Dei arbeider opp mot politikarar og styres-
makter med eitt mål for auge; å gjere kvardagen enklare for dei høyrselshemma.

Norges Døveforbund  vart sti�a 18. mai 1918 og har i dag nærare 2 800 medlemmer fordelt på 22 lokallag og to 
fylkeslag. Organisasjonen skildrar seg sjølv som ein språkpolitisk organisasjon «for tegnspråklige og arbeider for å 
styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet». Det overordna målet til Døveforbundet er å oppnå full 
deltaking og likestilling i samfunnet for døve og høyrselshemma.

Illustrasjon: Oda Lykke Sandvig

 

 

 

På jobb for dei døve
og høyrselshemma

Gullbrev kr 99,-

Salgspriser
Førstedagsbrev: kr 46,-
Presentasjonsfoldar: kr 55,-
Samlarsett: kr 101,-
Gullbrev: kr 99,-

Dato: 10.11.2017

Samlarsett kr 101,-
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NYE FRIMERKE   HØYRSEL OG SPRÅK

NK 1971
Det internasjonale døve-
teiknet for Eg elskar deg.

NK 1970
Vi er heile tida omgjevne av lydar, illustrert med snakke-
boblar. For dei av oss som har problem med høyrselen 
vil desse boblane kunne fortone seg som tomme.
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Et år nærmer seg reisens slutt. Et 
nytt kapittel er snart ved sin 
begynnelse. Vi har vært på vei 
lenge nå, og brått er den her, den 
blåfine, kalde og samtidig varme 
tida. Det skal helst knitre stem-
ningsfullt under føttene og pusten 
skal være  hvit. Er det klarvær og 
kaldt, farges himmelen blå en time 
morgen og kveld. Dagene er på 
sitt korteste, forventningene på sitt 

høyeste. Det er skrevet mange 
tekster om å komme hjem. Denne 
handler om å komme hjem til jul.

Hjem til jul
Det finnes like mange måter å 
komme hjem til jul på, som det  
finnes mennesker. Kanskje haster 
du gjennom travle bygater med 
poser fulle av gaver, på vei for å 
rekke t-banen hjem til leiligheten 

Hvitt på bakken, blått i lufta, stjerner 
over der igjen. Det glimter av jul.

Under  
julehimmelen
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Kommer ikke nissen snart?

der du bor. Kanskje står du på 
jernbanestasjonen med fullpakket 
sekk og venter på toget som skal 
ta deg langt mot nord. Kanskje 
sitter du på et fly på vei hjem fra 
utlandet. Kanskje er du allerede på
vei inn på tunet til gården hvor du 
kommer fra. Eller kanskje du ikke 
skal reise noen verdens steder, og 
allerede er hjemme? 

Julestemning
- Tross alt det fine i fremmed luft, 
helt ren alene er hjemmets luft, 
skrev Bjørnstjerne Bjørnson. For 
mange ligger det mye sannhet og 
gjenkjennelse i de ordene. Uansett 
hjemkomst og planer for jula, vi 
har alle det til felles at vi lever 
under de samme stjernene, den 
samme månen og forhåpentligvis 
nattblå himmelen. Den følelsen får 
vi av årets julefrimerker, nydelig 
formgitt av Ragnar Aalbu. 

Nyt tida. Det er snart et år 
til neste gang.

NYE FRIMERKER  JULEFRIMERKER
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12/2017 Julefrimerker
Førstedagsbrev • First Day Cover

Førstedagsstempel
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Salgspriser
Førstedagsbrev: kr 32,-
Presentasjonsfolder: kr 41,-
Samlersett: kr 73,-
Gullbrev: kr 99,-

Førstedagsbrev
kr 32-

Nummer: NK 1972-1973
Motiver: Bymotiv, landmotiv
Kunstner: Ragnar Aalbu
Verdi: Kr 13,00 (valør A-Innland) x2
Utgitt i: Hefter à 10 selvklebende frimerker
Opplag: 3 130 000 av hvert frimerke 
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

NK 1973
Jul på landet

NK 1972
Jul i byen

Dato: 10.11.2017Julefrimerker

13
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HEGES SKRÅBLIKK  JUL

Den norske verdien julebukk

Gjorde du det da du var barn? 
Kledde deg ut som nisse sammen 
med venner og ringte på hos 
fremmede? Det gjorde jeg. Har til 
og med en søster som ble fire år i 
romjuĺ n, men det er en annen 
historie.

Vi var en håndfull barn i nabolaget, 
med mer eller mindre sonore 
røster, som laget oss en liten 
settliste med julesanger. Men før 
vi kunne gå ut og presentere den 
vakre sangen måtte vi kle oss ut. 
Som oftest ble det ullbukse og 
ullgenser eller rett og slett boble-
jakke, ettersom det alltid var 
kanonkaldt i barndommens juler. 
På beina hadde vi svartlugger eller 
nesnalobber. Men det viktigste var 
øverst. Ansiktet skulle ha runde, 
røde kinn med påmalte fregner og 
på toppen måtte det være en rød 
nisselue. Så gikk vi der da, fra dør 
til dør og sang av julehjertets lyst, 
helt til de fant fram godsakene. 
Det var gjerne mandariner, 
marsipan eller twist, helt vanlige 
næringsmidler, og i alle fall ingen 
ting vi ikke hadde stappet oss med 

i flere dager allerede. Men det var 
ikke poenget. Det var spenningen 
og gleden ved å traske ut under 
polarhimmelen og nordlyset, mens 
snøkrystallene knirket under 
skoene.

Det skjedde aldri at vi ikke fikk noe. 
Vi var jo bare søte, glade og lettere 
atonale. Ingen vampyrer under en 
svart hette eller dødningeskaller 
med en fire tom fire tvers 
igjennom, som krevde godteri bare 
i kraft av å skremme folk. Ingen 
USA-inspirerte «knask eller knep», 
med påfølgende kasting av råtne 
egg mot husvegger og vinduer 
dersom snacksen uteble.  

Det var en tid da barna måtte jobbe for godteriet.

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.

Denne førjula vi jeg slå et slag for 
julebukkenes tilbakekomst. Det blir 
litt vanskelig å gjøre akkurat som i 
Prøysens Romjulsdrøm, siden vårt 
«bessmorshem”» befinner seg 
langt unna nabolaget. Men jeg tror 
jeg skal fortelle avkommet mitt om 
hva vi gjorde som barn. Kanskje kan 
vi få også tilbake takknemligheten 
over å motta «bare» en mandarin 
for arbeidet.        
 
God jul.



ELDRE FRIMERKER KOMPLETTER DIN SAMLING 

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

Noen du mangler? 
Vi hjelper deg med å komplettere  
din Norgessamling, og viser deg hvor  
i Norgesalbumet frimerkene skal stå! 

I årets første utgaver av Frimerkeposten tilbød vi frimerkene som er avbildet på  
de første sidene i Leuchtturms Norgesalbum. Denne gangen konsentrerer vi oss  
om porto- og retumerkene. De hører også hjemme i en Norgessamling, og har egne 
ark i Norgesalbumet. Disse arkene, PM 1 og PM 2, finner du helt bakerst i bind I. 

For å gjøre det enkelt, har vi avbildet albumsidene med frimerker. På bildet har vi  
gitt hvert frimerke et nummer, som du finner igjen på bestillingskupongen i bladet.  
På denne måten kan du være trygg på at frimerkene settes på rett sted i albumet. 

Flere av frimerkene i dette tilbudet har vi kun i et begrenset antall, og må derfor  
ta forbehold om at vi kan bli utsolgt. Benytt også anledingen til å skaffe deg  
frimerkene fra 2008, igjen tilgjengelige fra Frimerketjenesten.
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1889/95 At betale (Centraltrykkeriet)
P 1 1 øre 200,-

- samme, stemplet 20,-
P 2 4 øre, stemplet 100,-
P 3 aX 10 øre rosa,  

liggende vm., stemplet 170,-
P 3 bX 10 øre anilinrød,  

liggende vm., stemplet 170,-
P 3 c 10 øre brunrød, 

stående vm., stemplet 350,-
P 4 X 20 øre ultramarin, tg. 

14 ½ x 13 ½, 
stående vm., stemplet 320,-

P 6 X 20 øre blå, tg. 13 ½ x 12 
½, liggende vm., 
stemplet 1250,-

P 6 Y 20 øre blå, tg. 13 ½ x 12 
½, stående vm., 
stemplet 650,-

P 5 X 50 øre, liggende vm.  
- samme, stemplet

350,-
25,-

P 5 Y 50 øre, stående vm. 550,-

1921/22 Å betale
P 13 a 4 øre lilla 170,-

- samme, stemplet 80,-
P 13 b 4 øre matt lilla 250,-
P 14 10 øre 

- samme, stemplet
125,-
15,-

P 18 20 øre  
- samme, stemplet

180,-
40,-

P 15 a 40 øre mørk blå 
- samme, stemplet

260,-
5,-

P 15 b 40 øre matt blå 3300,-
P 16 kr 1,00  

- samme, stemplet
975,-
90,-

P 17 kr 2,00  
- samme, stemplet

950,-
160,-

1872 Returmerker
R 1 x Som ubesörget, lilla *
R 1 y Som ubesörget, rosalilla 3300,-
R 2 x Som uindlöst, mørk 

grønn *
R 2 y Som uindlöst, blågrønn 1800,-

1897/1915 At betale (Knudsen) 
P 8 a 1 øre grønnoliven 15,-

- samme, stemplet 12,-
P 8 b 1 øre brunoliven 250,-

- samme, stemplet 150,-
P 9 X 4 øre brunlilla, 

stående vm. 950,-
- samme, stemplet 110,-

P 9 Yb 4 øre lilla, liggende vm. 100,-
- samme, stemplet 5,-

P 10 X 10 øre, liggende vm. 170,-
- samme, stemplet 5,-

P 11 15 øre 150,-
- samme, stemplet 9,-

P 7 20 øre ultramarin, tg. 13 
½ x 12 ½, 
liggende vm., stemplet 625,-

P 12 X 20 øre blå, tg. 14 ½ x 13 
½, liggende vm. 160,-
- samme, stemplet 5,-

18
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* Ikke på lager
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ELDRE FRIMERKER  FRIMERKEÅRET 2008 

Frimerker 2008

2008 Europa XXXI / Valentins dag 
NK 1670  A innland 15,00  
NK 1671   A Europa 25,00

2008 Ville dyr i Noreg III 
NK 1672 kr 11,00 22,00  
NK 1673 A  kr 14,00, vanlig papir 28,00 
NK 1674  kr 23,00 46,00

2008 Nytt operabygg  
NK 1681  A innland 15,00 

2008 Norges Skiforbund 100 år 
NK 1675-78  A innland x 4 75,00 

2008 Personjubileer 
NK 1682  A innland 15,00 
NK 1683  A innland 15,00 

2008 Norden XVI - Norrøn mytologi III 
NK 1679-80  miniatyrark  38,00 
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2008 Nytt operabygg  
NK 1681  A innland 15,00 

2008 Personjubileer 
NK 1682  A innland 15,00 
NK 1683  A innland 15,00 

2008 Norden XVI - Norrøn mytologi III 
NK 1679-80  miniatyrark  38,00 

ELDRE FRIMERKER  FRIMERKEÅRET 2008 

2008 Turistfrimerker  
NK 1684-85  A innland x 2  30,00 
NK 1686-87  A Europa x 2  40,00 
NK 1688-89 A verden x 2  50,00

Samme, komplette frimerkehefter  
5 x NK 1684-85 (MNR)  145,00 
5 x NK 1684-85 (UNR)  140,00 
5 x NK 1686-87 (MNR)  185,00 
5 x NK 1686-87 (UNR)  180,00 
5 x NK 1688-89 (MNR)  225,00 
5 x NK 1688-89 (UNR)  220,00 

 

2008 Stavanger Europeisk kulturhovedstad
Nordia 2008  
NK 1694  kr 7,00  14,00 
NK 1695  kr 14,00  28,00 
NK 1696  kr 23,00  46,00 
NK 1694-96  miniatyrark 110,00 

2008 Sommer-OL i Beijing   
NK 1697  kr 9,0 18,00 
NK 1698  kr 23,00  46,00 

 

2008 Personlige frimerker V   
NK 1699  A innland  20,00 
NK 1699 + PF  miniatyrark  40,00 

 
 

2008 Kommunikasjonsjubileum   
NK 1690  kr 7,00 14,00 
NK 1691  kr 9,00 25,00 
NK 1692  kr 25,00  50,00 
NK 1693  kr 30,00  60,00 
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NY LOGO: 5. september 2008 fikk Posten ny 
logo, og transport- og logistikkselskapet Bring 
så dagens lys. 

Som en del av markedsføringen rundt den nye 
lanseringen av Posten og Bring ble et miniatyr- 
ark med to selvklebende A-postfrimerker delt 
ut gratis ved alle landets postkontorer og fra 
gatestands i større byer.

De to frimerkene presenterte kundene for de 
nye logoene til Posten og Bring. «Posten-
frimerket» var et ordinært frimerke som også 
ble gitt ut i ark á 20 frimerker. Det har sitt eget 
katalognummer (NK 1699), var inkludert i 
årsproduktene og ble levert til abonnenter på 
vanlig måte fra Frimerketjenesten. Det andre 
frimerket i miniatyrarket, «Bring-frimerket», 
var derimot et personlig frimerke som aldri 
var i salg fra Posten, og som man kun fikk tak 
i gjennom den gratis utdelingen 5. september. 

ÅRET FOR NY 
LOGO OG GRATIS 
FRIMERKER 

ELDRE FRIMERKER  FRIMERKEÅRET 2008 

2008 Norsk kunst I  
NK 1700-03  A innland x 4 75,00 

2008 Julefrimerker  
NK 1704-05  A innland x 2 30,00 

Samme, komplett frimerkehefte  
5 x NK 1704-05 (MNR) 145,00 
5 x NK 1704-05 (UNR) 140,00 

2008 Automatmerker - Sommerfugler II  
ATM 11  25,00  
ATM 12  25,00 
ATM 13  25,00 



Årbok 920,00 

Årssett frimerker 920,00 

Årgang førstedagsbrev 846,00 Årgang stemp. frimerker 641,00 
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Årsprodukter 2008

2008 Frankeringsetiketter  
- Isbjørn II   
PFE 25  kr 7,00 15,00 
PFE 26  kr 9,00 20,00 
PFE 27 x  kr 11,00,  
 vanlig papir 25,00 
PFE 27 y Kr 11,00,  
 fluorescerende  
 papir 25,00
PFE 28  kr 8,00 18,00 
PFE 29 kr 10,00 25,00 
PFE 30  kr 12,00 25,00 
PFE 31  kr 8,50 20,00 
PFE 32  kr 13,00 30,00 
PFE 33  kr 15,00 35,00 
PFE 34 kr 14,00 35,00 
PFE 35  kr 9,50 25,00 
 

Frimerkene fra 2008 bestiller du i vår nettbutikk  
posten.no/frimerkebutikken





Den opprinnelige befolkningen av 
polynesiere er i våre dager godt 
blandet sammen med titusentalls 
kinesere, portugisere, japanere og 
filippinere som kom til øyriket 
mellom 1850 og 1940-tallet. 

Skjebnesvangert besøk
Den første europeer som kom til 
øyene var James Cook (1728–79), 
som i 1778 gikk i land på øya 
Waimea og «oppdaget» Hawaii. For 
å hedre John Montagu, den.4. jarlen 
av Sandwich, kalte han øyene «Sand-
wich Islands». Cooks første besøk 
gikk uten store problemer, men da 
han kom tilbake året etter, ble det 
ikke like hyggelig. Han ble drept av 
de innfødte på stranden ved Keala-
kekua Bay på hovedøya Hawaii 14. 
februar 1779. I 2004 markerte den 
amrikanske posten 225-årsdagen for 

hendelsen med et frimerke og en 
blokk som forteller om det skjebne-
svangre strandbesøket.  

Privat befordring
Kong Kamehamea I (1758-1819) 
samlet øyene til ett rike, og fra rundt 
1820 begynte amerikanske og 
engelske misjonærer sitt arbeid her. 
Spesielt fikk misjonærene fra Boston 
stor betydning for utviklingen av 
Hawaii og for øyrikets postale 
kommunikasjon. Blant samlere kalles 
da også Hawaiis første frimerker for 
«misjonærmerker». Frem til konge-
dømmet fikk sitt eget postsystem i 
1850, var postgangen fra øyriket en 
privatsak mellom avsender og skips-
kapteinen som transporterte posten 
til havn på fastlandet. Normalt betalte 
avsenderen kapteinen 2 cents for 
denne tjenesten. 

Misjonærer  
fra Hawaii 
Hawaii ligger som en lang kjede med 
vulkanske øyer i Stillehavet, rundt 4000 
kilometer sydvest for Californias kyst, 
og er siden 1959 USAs 50. delstat. 

James Cook (1728-1779). 25
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På denne tiden fantes det ikke noe 
postkontor på Hawaii, men skips-
agenter kunne hjelpe til med å få 
sendt posten. Disse var oftest kjøp-
menn med god oversikt over skips-
trafikken. Bortsett fra 2 cents-
avgiften for skipstransport. var 
forhåndsbetaling av portoen fore-
løpig ikke mulig. Portoen ble 
bestemt av takstene i mottakerlandet 
og måtte betales av adressaten. 

Gull i California
Mot midten av 1800-tallet ble det 
stadig mer nødvendig å få i gang 
regelmessig postbefordring mel- 
lom Hawaii og den nordameri-
kanske vestkysten, og spesielt var 
dette viktig for de amerikanske 
misjonærene. Da James Wilson 
Marshall fant gull ved Sutter´s 
Mill i Coloma, California 24. 
januar 1848, var det også starten 
på en enorm migrasjon til USAs 
vestkyst. Bosettingen her vokste 

voldsomt, og byen San Francisco 
ble etablert som en viktig 
havneby. 

Ny postsjef
Utviklingen på USAs vestkyst ga 
bedre transporter over det nordame-
rikanske kontinentet. En transkon-
tinental postrute via San Francisco 
kunne erstatte lange postruter 
mellom Hawaii og USAs østkyst, via 
Panama og Mexico. Mot slutten av 
1849 lå alt til rette for en regulær 
postutveksling mellom Hawaii og 
størstedelen av Nord-Amerika. En 
vennskapstraktat mellom Hawaii og 
USA ble undertegnet 20. desember 
1849, og artikkel 15 i traktaten 
omhandler nettopp postutvekslingen. 

Mens man arbeidet med venn-
skapstraktaten overførte Hawaiis 
myndigheter ansvaret for posten 
fra landets tollvesen til Henry 
Martyn Whitney (1824-1904), 
som var ansatt i redaksjonen for 
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myndighetenes offisielle avis «The 
Polynesian». En annonse i avisen 
2. november 1850 forteller at post 
som skulle sendes til San Francisco 
måtte leveres inn til avisens kontor. 
Rett før jul samme år åpnet det 
første postkontoret i Honolulu, og 
Whitney ble ansatt som postsjef. 
Samtidig ble det fastsatt portotak-
ster innenriks og til utlandet. 
Innenrikspost som ble sendt innen 
samme øy var gratis frem til 1859. 

Misjonærmerkene  
I juni 1851 undertegnet kong Kame-
hamea III (1813-1854) en tillatelse 
for Henry Whitney til å fremstille 
frimerker som kunne brukes som 
kvittering for forhåndsbetalt porto. 
Merkene ble trykt i avisen der 
Whitney hadde jobbet tidligere. 
Trykkformen besto av bokstaver, 
siffer og ornamenter avisen hadde 
brukt til annet tidligere. De tre 
verdiene som ble laget passet gjel-

1. James Cook blir drept 14. februar 
1779, malt av Johann Zoffany 1795.  
2. Kong Kamehamea I (1758-1819).
3. Kong Kamehameha III (1813-1854).1 3

2

ET AV VERDENS DYRESTE  
VIA NEW YORK: Brev der 13 cents-porto er kvittert med to misjonær-
merker og et par 3 cents USA 1851. Brevet er skrevet av William C. 
Dawson til hans søster Eliza og sendt via søskenparets far i New York. 
Da det ble solgt fra «Honolulu Advertiser»- samlingen i 1995 kostet det 
motsvarende ca. 13 millioner kroner. I juni 2013 ble brevet igjen solgt, 
og denne gang ble prisen rundt 15 millioner kroner.

En av verdens fremste filatelistiske sjeldenheter.
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dende portotakster, der verdien 2 
cents dekket porto for aviser sendt 
til USA og verdien 5 cents kvitterte 
for normal innenriksporto på 
Hawaii. 

Verdien 13 cents var for 
sendinger til USA og kvitterte for 
5 cents innenriksporto på Hawaii 
og 2 cents for skipstransporten 
fra Hawaii til USA. De siste 6 
cents var innenriksporto i USA. 
Alle tre merker hadde angivelsen 
«Hawaiian Postage» oppe, men på 
13 cents-merkene var denne 
teksten villedende fordi den dekket 
porto i to land. Flere klaget, og i 
april 1852 ble teksten på 13 cents 
endret til «H.I. & U.S. Postage».   

Bare 197 merker
Hawaiis første frimerker ble utgitt 1. 
oktober 1851 og var i bruk frem til 
mai 1853, da nye frimerker med 

1.  Fra Hawaii 1844 med stempel «FRANCO EN VERA 
CRUZ» og påtegning «via Mexico».  2. Det eneste uskadde 

5 cents misjonærmerke vi kjenner på brev ble solgt for 
816 200 kroner i mai 2016. 3. Ubrukt og uskadet 13 cents 

1851 som kostet 600 150 kroner i New York mai 2016.  
4. Ubrukt og eneste uskadde eksemplar 5 cent som 

finnes. Har liten «n» i «Cents» og kostet 384 100 kroner 
 i New York mai 2016. 5. Et av verdens mest sjeldne, ubrukt 
2 cents misjonærmerke. Skal rundt 1890 ha forårsaket et 

mord i Paris.  6. To 13 cents fra 1852 der et merke viser 
varianten manglende punkt etter «U».

TAKK TIL MISJONÆRENE!
EKSOTISKE: Frimerkesamlerne har mye å takke misjonærer for.  
De reiste ofte til eksotiske steder, holdt gode forbindelser med familie 
og venner hjemme og tok vare på sin gamle korrespondanse. Et 
eksempel på dette er et brev fra Hawaii sendt til Oroomiah i Persia. 
Misjonærmerket er brukt i november 1854, lenge etter at nye merker 
var utgitt. Solgt i New York juni 2013 for da motsvarende 291 000 
kroner.
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portrett av kong Kamehamea III i 
uniform ble anskaffet. Misjonær-
merkenes papir er tynt, sprøtt og 
svært ømfintlig. Av de 197 merkene 
som fortsatt er i behold, har nitti 
prosent større og mindre skader. 
Mange merker var til og med skadet 
før de ble brukt til frankering, og da 
Whitneys bestilte nye frimerker i 
1853 presiserte han at frimerkene 
måtte trykkes på tykt, sterkt papir. 

Tidligste kjente bruk av misjo-
nærmerkene er et brevfragment 
med 13 cents-merke fra 30. 
desember 1851, mens seneste bruk 
er fra mars 1856, da det var mangel 
på nye 5 cents-verdier fra 1853, og 
et 5 cents misjonærmerke ble brukt 
i stedet. Merkene er svært kostbare, 
også de som har skader. Mange 
finnes i museumssamlinger, og 
bare 28 merker er ubrukte. Av 
verdien 2 cents kjenner vi bare et 

eneste, ubrukt eksemplar. Vi 
kjenner 28 brev med disse 
merkene, og da fem av disse 
finnes i offentlige samlinger, er 
bare 23 brev på det private 
markedet.

Berømt salg
Fra begynnelsen av 1970-tallet 
og i de påfølgende 25 årene 
«forsvant» alle de beste objek-
tene fra Hawaiis filateli inn i den 
såkalte «Honolulu Advertiser»- 
samlingen. Bak samlingen sto 
Thurston Twigg-Smith, som 

eide avisen som fikk låne ut sitt 
navn til samlingen. Nesten alle 
regnet med at samlingen skulle 
havne på et museum, og at 
objektene dermed ble unndratt 
markedet for alltid. Stor ble derfor 
forbauselsen da samlingen i sin 
helhet ble tilbudt ved en auksjon i 
New York i november 1995. 
Samlingen regnes fortsatt for å 
være en av de beste som er blitt satt 
sammen, og salget av den ble av de 
mest bemerkelsesverdige auksjo-
nene som har blitt arrangert. 

1

3 4 5 6 6

2
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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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LENGST REGJERENDE MONARK
Thailand Post har utgitt et frimerke på hele 17 cm. Bakgrunnen for utgivelsen  

er å hedre kong Bhumibol Adulyadej, som i sin regjeringsperiode opplevde å bli verdens 
lengst regjerende monark. Frimerket er markedsført som verdens lengste frimerke.

  Pyntet til fest 
12. september var fødselsdagen 
til 450-årsjubilanten Fredrikstad.
Flere tusen møtte fram på rekekalas på Stortorvet,  
og i Fredrikstad museum i Gamlebyen var det kakefest  
senere på kvelden. Byens grunnlegger var behørig pyntet  
til jubileumsdagen. Posten var også til stede med egen  
jubileumskonvolutt, som kan bestilles i vår nettbutikk.
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Minnefrimerker
31. august var det 20 år siden prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke. 
En rekke land har gitt ut frimerker for å minnes hennes bortgang. Her 
ser vi de fire minnefrimerkene utgitt av Royal Gibraltar Post Office.
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Årsprodukter 2017 
Nå får du alle årets frimerker, frimerkehefter  
og førstedagsbrev levert i elegante foldere.

Bestill på posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.
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16. Juni
200. Geburtstage Magnus Thrane 
und Eilert Sundt

7. Oktober
Norwegische Autos

10. November
100 Jahre im Dienst der 
Gehörlosen und Hörgeschädigten. 
Norwegische Gehörlosenverband 1918-2018

10. November
Weihnachtsbriefmarken

2 January
Birds

6 February
Tråante 2017

21 February
Royal Couple’s 80th Birthdays

21 April
The Tune Ship

16 June
Magnus Thrane and Eilert Sundt Bicentenaries

7 October
Norwegian Cars

10 November
100 Years in Service of the Deaf 
and Hard of Hearing. 
Norwegian Association for the Deaf 1918-2018

10 November
Christmas Stamps

21 April
National Archives Bicentenary

21 April
Castles

16 June
Fredrikstad 450th Anniversary

16 June
UCI Road World Championships 2017

2. Januar
Vögel

6. Februar
Tråante 2017

21. Februar
80. Geburtstage des Königspaars

21. April
Das Tune-Schiff 

21. April
200 Jahre Norwegisches Nationalarchiv

21. April
Schlösser

16. Juni
450 Jahre Fredrikstad

16. Juni
UCI-Straßen-Weltmeisterschaft en 2017

Briefmarkenjahr 2017

KK-186-05.2017
Foto: ©

 Jørgen Gom
næ

s/Det kongelige hoff  Norge AS, Konsernkom
m

unikasjon, Design. Produksjon: Byråservice.   

Stamp Year 2017

Norske frimerker 2017
Norwegian Stamps | Norwegische Briefmarkenposten.no/frimerkerposten.no/frimerker

Foto: ©
 B

erit R
oald / N

TB
 scanpix. P

osten N
orge A

S
, Konsernkom

m
unikasjon, D

esign. P
roduksjon: B

yråservice.   
KK-185-05.2017

Norske frimerkehe� er 2017
Norwegian Stamp Booklets | Norwegische Briefmarkenhe� chen

Norske førstedagsbrev 2017
Norwegian First Day Covers | Norwegische Ersttagbriefe

 Foto: ©
 Espen Bratlie / Sam

foto. Design: Posten Norge AS, Konsernkom
m

unikasjon, Design. Produksjon Byråservice.   
KK-184-05.2017

Frimerkeåret 2017

2. januar
Fugler

6. februar
Tråante 2017

21. februar
Kongeparet 80 år

21. april
Tuneskipet
Riksarkivet 200 år
Slott

16. juni
Fredrikstad 450 år
Sykkel-VM 2017
Marcus Thrane og Eilert Sundt 200 år

7. oktober
Norske bilar

10. november
Høyrselssaka 100 år 
Norges Døveforbund 1918-2018

Julefrimerker

2 January
Birds

6 February
Tråante 2017

21 February
Royal Couple’s 80th Birthdays

21 April
The Tune Ship
National Archives Bicentenary
Castles

16 June
Fredrikstad 450th Anniversary
UCI Road World Championships 2017
Magnus Thrane and Eilert Sundt Bicentenaries

7 October
Norwegian Cars

10 November
100 Years in Service of the Deaf 
and Hard of Hearing
Norwegian Association for the Deaf 1918-2018

Christmas Stamps

2. Januar
Vögel

6. Februar
Tråante 2017

21. Februar
80. Geburtstage des Königspaars

21. April
Das Tune-Schiff 
200 Jahre Norwegisches Nationalarchiv
Schlösser

16. Juni
450 Jahre Fredrikstad
UCI-Straßen-Weltmeisterschaft en 2017
200. Geburtstage Magnus Thrane und Eilert Sundt

7. Oktober
Norwegische Autos

10. November
100 Jahre im Dienst der Gehörlosen 
und Hörgeschädigten
Norwegische Gehörlosenverband 1918-2018

Weihnachtsbriefmarken

Stamp Year 2017 Briefmarkenjahr 2017

posten.no/frimerker
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Årssett førstedagsbrev 
Alle årets førstedagsbrev samlet  
i en mappe med informasjon på norsk, 
engelsk og tysk. 
 
Kr 595,-

Årssett frimerkehefter 
Alle årets frimerkehefter er satt inn 
i en folder med informasjon på norsk, 
engelsk og tysk. 

Kr 410,-

Årssett frimerker 
Alle årets frimerker og miniatyrark 
er satt inn i en elegant folder med 
informasjon om utgivelsene på norsk, 
engelsk og tysk. 

Kr 517,-



Årbok 2017
Frimerkeårboken har vært en suksess helt siden 
starten i 1988.
Boken er et unikt oppslagsverk om årets frimerkeutgivelser. Alle årets frimerker 
og miniatyrark er satt inn i beskyttende klemlommer i boken, som har tekster 
både på norsk, engelsk og tysk. En glimrende gaveidé, enten til deg som samler, 
eller til noen du kjenner!

Kr 529,-
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Tre norske bilar skal ha sett dagens lys 
før år 1900. Den eine er ein hestekjerre-
liknande bil utvikla av gardbrukaren 
Hans Torgersen Vestby frå Strømmen i 
1885. I 1895–96 bygde dei to slektningane 
Paul H. og Jacob Irgens i Bergen ein 
automobil, etterfølgd av ein dampdriven 
buss i 1899. Markus Hansen Fossum 
bygde to bilar i Oslo i 1906. Året etter 
kom Norsk Automobil og Vognfabrikk 
i gang, og dei fekk laga fire bilar. Ei 
rekkje andre enkeltbilprosjekt har gått 
inn i historia. På 1920-talet var fleire 
produsentar i gang; norske Geijer laga 
ca. 25 bilar som var baserte på amerikanske 
delar. Men det var først dei elektriske 
Think og Buddy-køyretøya mot slutten 
av 1990-talet som førte til produksjon 
av betydning. 

Mustad «Giganten», 1917
I 1905 gjekk Hans Clarin Hovind  
Mustad saman med fire brør og stifta 
O. Mustad & Søn, eit av dei mest  
framgangsrike industriselskapa i  
landet. Då faren, som hadde bygd opp 
selskapet, døydde i 1918, var det om lag 
2000 tilsette i verksemda på Gjøvik – 
som skulle bli den største produsenten 
av fiskekrokar i verda. Men Clarin 
Mustad var òg bilentusiast, særleg etter 
eit opphald i Frankrike i 1902 som sjef 
for selskapet Duclair.

Vel heime køyrde han i 1906 frå  
Kristiania til Åndalsnes. Blant  
røynslene frå turen var det å måtte 
sveive i gang motoren kvar gong dei 
stoppa, ei ulempe han ville rette på. 

Mustad fann difor opp sin eigen  
sjølvstartar, og i 1917 bygde han bilen 
som er avbilda på frimerket, «Giganten», 
i berre eitt einaste eksemplar. Namnet 
var dekkande: Bilen hadde seks hjul 
med bremsar og trekkraft på alle fire 
hjula bak. No, hundre år seinare, er det 
også verdt å merke seg at det fremste 
paret av bakhjula var svingbart, mest 
som på bussar i dag. Chassiset og 
karosseriet vart bygde på verkstader i 
Kristiania. Og «Giganten» fekk stor 
merksemd då han vart stilt ut på  
«Salonen» i Paris i 1922.

Etter ei ombygging i 1927 hadde bilen 
plass til tolv personar og kunne få ein 
toppfart på 110 kilometer i timen. 
Under evakueringa 9. april 1940 var 
«Giganten» i bruk med transportoppdrag.

Norskbygde bilar er ikkje det første vi tenkjer på når vi talar om suksess i norsk 
industri. Men vi har hatt fleire ærlege forsøk. 

TEKST: HALVOR KLEPPEN
HÅKON AURLIEN (THINK)

NORWEGIAN CARS
Mustad “The Giant”, 1917
 Hans Clarin Hovind Mustad from Gjøvik built the car depicted on the stamp, 
“The Giant”, but he built only one. The name said it all. The car had six wheels 
with brakes and power to all four back wheels. The front pair of back wheels 
could pivot, much like buses today. After rebuilding the car in 1927, it had room 
for 12 passengers and could reach a top speed of 110 km/hour.
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Norske bilar
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Den første norske sosiologen og mannen bak den første store politiske  
massebevegelsen i Norge. I år er det 200 år siden både Eilert Sundt og  
Marcus Thrane ble født.

TEKST: HALVOR KLEPPEN

PERSONAL ANNIVERSARIES 
Eilert Sundt (1817 – 1875) is called the first Norwegian sociologist. He was 
born in Farsund and even if the family was poor, he received the top score for 
the entrance exam at the Latin School in Stavanger in 1835, and at the age 
of 29 he graduated with a degree in theology. At this time he was also a teacher 
at the prison in Christiania, where he met gypsies and other Romani people 
who lived in the shadows of Norwegian society. He became inspired to study 
their language and philosophy in the hopes of “drawing them back to civilisa-
tion”. Starting in 1848 and for the next 21 years, Eilert Sundt received a grant 
to study the lowest classes, but over time his work expanded to include more 
general studies of Norwegian life. 
 Eilert Sundt travelled around visiting people and put his full focus into his 
conversations. Everything was carefully recorded and then later re-written 
into a more formal, academic and governmental style. 
 Even though he stood firmly in the government culture, Sundt was viewed 

by many to be a radical. He founded Oslo Arbeidersamfunn in 1864, and as the 
editor of Norsk Folkeblad from 1857 to 1866 he went against the politicians, 
who punished him by taking away his grant in 1869. As an “apology”, he was 
appointed parish priest in Eidsvoll, but it was a researcher and reformer he 
was and would be.

Marcus Thrane (1817 – 1890) led the first large political mass movement in 
Norway. Two hundred years ago, he was born into one of the most noble fam-
ilies in Christiania. At the age of 21, he travelled to Germany, Switzerland and 
Great Britain and became aware of utopian socialism and the English Chartist 
movement.
 In 1848 he moved to Drammen and in the days after Christmas founded 
his first labour union. The following year the union in Drammen expanded into 
a movement, first with another union in Christiania. In May 1849, he started 
the weekly newspaper, Arbeider- Foreningernes Blad, which at its peak had 

Eilert Sundt blir kalt den første norske 
sosiolog. Hans banebrytende forskning 
på livet til småkårsfolk er fremdeles 
viktig for dem som i dag forsøker å forstå 
leveforholdene i Norge på 1800-tallet. 
Han er en av de fremste pionerene 
innen forskning på norsk folkeliv, særlig 
blant dem som hadde det mest vanskelig.

Sundt var født i Farsund, og selv om 
familien hadde dårlig råd, maktet han å 
ta beste artium ved latinskolen i  
Stavanger i 1835. 29 år gammel tok han 
teologisk embetseksamen. På denne 
tiden var Eilert Sundt også lærer ved 
tukthuset i Christiania. Her møtte han 
taterne og andre romanifolk som levde 
i utkanten av det norske samfunnet, og 
møtet med dem gjorde ham interessert 
i å studere deres språk og tenkesett i 
håp om å ”vinne dem for sivilisasjonen”. 
Eilert Sundts interesse for å  
studere den fattige delen av befolkningen 
kommer nok mye fra lærerjobben disse 
årene på tukthuset. 

I 21 år fra 1848 fikk Eilert Sundt et 
arbeidsstipend for å studere de fattigste, 
men arbeidet ble etter hvert utvidet til 
mer omfattende studier av norsk folkeliv. 
Dessverre ble han aldri ferdig med verket 
Folkeliv i Norge, men hans skrifter fra 
1850 til 1873 er hver for seg hjørnestener 
i historien om folks liv i Norge på 
1800-tallet. Beretning om Fante- eller 
Landstrygerfolket i Norge kom i 1850 
og Sædelighedstilstanden i Norge i 
1857. 

Da frimerkekunstneren Sverre Morken 
skulle lage frimerket som feirer Eilert 
Sundt, studerte han flere av Sundts 
arbeider. Portrettet hentet han fra et 
maleri av Knut Bergslien, men motivet 
med lørdagsfrierne på seteren hentet 
han fra Flintoe. Morken skriver:  

”Barn født utenfor ekteskap ble oppfattet 
som et stort problem. Og Eilert Sundt 
ville finne årsakene. Han slo ned på to 
fenomener som var utbredt i bygdene: 
Nattefrieri og felles natteleie for jenter 
og gutter på gårdene. Mange bønder 
brød seg ikke om tjenestefolkenes liv og 
levnet, og de måtte ofte sove i fjøset.”

Eilert Sundt reiste rundt og besøkte 
folk og la stor vekt på samtalen. Med 
offentlig stipend for arbeidet dro han 
først på en lang reise fra Østlandet helt 
til Namdalen. Han la ruten om Øster-
dalen ene veien og Gudbrandsdalen 
den andre. Hans vitenskapelige metode 
var samtalen, som ofte gikk over i intervju. 
Alt ble punktvis notert ned for senere å 
bli renskrevet i en mer formell akademisk 
embetsmannsstil. 

Selv med fotfeste i embetsmannskulturen 
ble Sundt oppfattet av mange som en 
radikaler. Han stiftet Oslo Arbeider-
samfunn i 1864, og som redaktør av 
”Norsk Folkeblad” fra 1857 til 1866 la 
han seg ut med politikere, som straffet 
ham ved å ta fra ham stipendet i 1869.

Da Eilert Sundt døde i 1875, etterlot 
han seg forskning og kunnskap som ble 
et grunnlag for videre folkelivsstudier i 
Norge. 150 år senere blir hans arbeider 
fremdeles brukt som referanser, og 
Eilert Sundts lov er en av dem. Store 
norske leksikon beskriver den slik:  
”I befolkningslæren er loven om bølge-
formede variasjoner i fødselsnivået med 
30 års mellomrom oppkalt etter ham.”
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Eilert Sundt (1817-1875)
Marcus Thrane (1817-1890)
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Tenk grønt! 
Årets utstillingskort minner oss på å tenkje grønt. 
I haust var Posten til stades på frimerkeutstill-
ingar i Vejle, Sindelfingen og Paris med både 
utstillingskort og eigne stempel.

Bestill på posten.no/frimerkebutikken 
eller på vedlagte kupong.
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Den danske byen Vejle var vert for Nordia-
utstillinga 27.-29. oktober. Danmark sette 
verdsrekord i vindkraftproduksjon i 2015. 
Straum frå vindkraft utgjorde då heile  
42,1 % av det totale elektrisitetsforbruket 
i landet. Byen Vejle har sjølv ei lang vind-
krafthistorie. På kortet ser vi mellom anna 
Vejle Vindmølle frå 1890, medan moderne 
vindmøller er motiv på utstillingsstempelet. 

Utstillingskort: kr 26,-

Sindelfingen utanfor Stuttgart er mest 
kjend for sin Mercedes Benz-fabrikk –  
og kan hende for  den årlege Internationale 
Briefmarkenbörse, som alltid er lagd  
til siste helga i oktober. Men sjølv om 
bilproduksjonen er viktig for byen, er  
det ingen grunn til ikkje å reise dit på  
ein miljøvenleg måte - ta toget!

Utstillingskort: kr 26,-

Eiffeltårnet er utan tvil det mest kjende 
landemerket i Paris. Salon d’ Automne er 
ei utstilling som vert halden seinhaustes 
eller tidleg på vinteren kvart år. Dei mørke 
haustkveldane er perfekte til å sjå den 
spektakulære lyssetjinga av Eiffeltårnet, 
men pass på å nyte augneblinken – tida 
lysshowet varer er korta ned frå 10 til 5 
minutt – for å spare på ressursane og 
verne om miljøet.

Utstillingskort: kr 26,-
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Bli med fra starten!
Fra 2018 introduserer Posten nye selvklebende frimerkeark. 
Arkene inneholder 50 selvklebende frimerker, og Bouvetøya er den første utgaven som  
gis ut i dette formatet. Toppen av arket har motiv som henger sammen med motivet 
på frimerket.

Bli abonnent
Fra 2018 kan du abonnere på arktoppene med øverste femstripe av frimerkene.
Bestill ditt abonnement på kupongen i bladet og bli med fra starten!

ANTARKTISK PELSSEL
ARCTOCEPHALUS GAZELLA

posten.noposten.no

BOUVETØYA
Design: Magnus Rakeng

50 frimerker à kr 24,00

BOUVETØYA
  

NO
RE

G 24KR

ARCTOCEPHALUS GAZELLA
ANTARKTISK PELSSEL

BOUVETØYA
  

NO
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G 24KR

ARCTOCEPHALUS GAZELLA
ANTARKTISK PELSSEL
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G 24KR

ARCTOCEPHALUS GAZELLA
ANTARKTISK PELSSEL

BOUVETØYA
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G 24KR

ARCTOCEPHALUS GAZELLA
ANTARKTISK PELSSEL

BOUVETØYA
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RE

G 24KR

ARCTOCEPHALUS GAZELLA
ANTARKTISK PELSSEL

RINGPINGVIN
PYGOSCELIS ANTARCTICUS

posten.no

BOUVETØYA
Design: Magnus Rakeng

50 frimerker à kr 38,00

BOUVETØYA PYGOSCELIS ANTARCTICUS
RINGPINGVIN

KR38
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RINGPINGVIN
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RINGPINGVIN
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Ny internasjonal 
svarkupong
Den internasjonale svarkupongen  
har kommet i nytt design. 
Verdenspostforeningen (UPU) utlyste i 2016 en design- 
konkurranse med «Posten og bærekraftig utvikling» som  
tema. Den vietnamesiske kunstneren Nguyen Du stakk av  
med seieren, og hans design viser et par åpne hender og  
en fredsdue foran et arktisk landskap.  Den nye svar- 
kupongen ble tatt i bruk i Norge 4. september. Den er 
gyldig i alle UPUs medlemsland for innveksling mot et 
frimerke med internasjonal porto fram til og med  
31. desember 2021.

Pris kr 24,-

RINGPINGVIN
PYGOSCELIS ANTARCTICUS

posten.no

BOUVETØYA
Design: Magnus Rakeng

50 frimerker à kr 38,00

BOUVETØYA PYGOSCELIS ANTARCTICUS
RINGPINGVIN
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To utgaver helt GRATIS!
Norsk Filatelistforbund organiserer de fleste 
av landets frimerkeklubber. Forbundet har 
rundt 3500 medlemmer, som åtte ganger 
i året mottar Norsk Filatelistisk Tidsskrift.

På 100 sider i hver utgave presenteres 
spennende stoff om norske og utenlandske 
frimerker. Du kan blant annet lese om verdens 
lengste, vakreste og styggeste frimerker, om 
brev fra flystyrter og post fra isøder, kongelige 

frimerker, hele og halve frimerker, rare stempler 
og mye mer. 

Hvis du har lyst til å oppleve frimerkenes 
spennende verden gjennom Norges største 
frimerkeblad, kan du nå motta de to neste 
utgavene av bladet GRATIS! Det eneste du 
trenger å gjøre er å sende en mail eller et 
postkort til adressen nedenfor. Følg også 
Norsk Filatelistforbund på Facebook.

Norsk Filatelistforbund med gave til Frimerkepostens lesere.

E-post: nf@filatelist.no
Postadresse: Norsk Filatelistisk Tidsskrift, PB 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Internett: www.filatelist.no
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