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1855 Våpen I
NK 1 1 300,-
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Våre første frimerker!
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Kjære kunde!
Velkommen til et nytt frimerkeår. Vi byr igjen på et spennende 
program med mange forskjellige motiver og temaer. Komplett 
utgivelsesprogram for 2021 finner du på side 40.

Årets første frimerkeutgivelse tar oss helt til den andre siden 
av jordkloden. Peter I Øy ble annektert som norsk av Lars Chris-
tensens ekspedisjon 2. februar 1929, og fra 1931 ble øya lagt inn 
under norsk overhøyhet. To frimerker med motiv fra øya utgis  
19. februar, og det er Magnus Rakeng som fortsatt har design- 
ansvaret for denne flotte serien med polare motiver.

Tre byer feirer jubileum i år; Tønsberg fyller 1150 år, Larvik  
350 år og Lillesand 200 år. Jørn O. Jøntvedt er designer bak 
frimerkene, som viser kjente bygninger og områder fra hver by.

Gleden var stor i Posten da et av frimerkene fra 2019 ble kåret 
til verdens vakreste. I november fikk vi beskjeden om at Harald 
Sohlbergs «Gate i Røros, 1903» var kåret til verdens vakreste i 
den prestisjetunge konkurransen Nexofil. Dette er andre år på  
rad at et norsk frimerke går helt til topps i denne konkurransen. 
Miniatyrarket til dronning Mauds 150-årsjubileum vant andreplass 
i klassen for kombinasjonstrykk for 2019. Vi gratulerer designerne 
Camilla Kvien Jensen og Enzo Finger, og tar anerkjennelsen som 
nok et bevis på at norske frimerker er i verdenstoppen.
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Peter I Øy er ett av Norges to territorialkrav 
i Antarktis, det andre er Dronning Maud 
Land. Peter I Øy er det eneste territorial-
kravet i Antarktis som ikke er en sektor  
(et «kakestykke» av Antarktis). Hele øya  
ligger sør for 60° sørlig bredde og er  
derfor omfattet av Antarktistraktaten.  
Øya er omkring 19 km lang og 12 km bred.



På grunn av isforholdene 
kom von Bellingshausen ikke 
nærmere øya enn ca. 20-30 
km. Peter I Øy ble ikke sett 
igjen før 99 år senere på den 
andre antarktisekspedisjonen 
til franskmannen Jean-Baptiste 
Charcot. Denne ekspedisjonen 
kom heller ikke nær nok øya til 
at de kunne komme i land. Øya 
ligger ca. 450 km fra det antark-
tiske fastlandet på ca. 90° vestlig 
lengde og ca. 68° sørlig bredde. 
Den er innenfor området som 
omfattes av Antarktistraktaten, 

som regulerer betingelsene 
for ferdsel og virksomhet i 
Antarktis.

Norsk
I 1927 utrustet den norske  
hvalfangstrederen Lars Chris-
tensen en ekspedisjon vestover 
forbi Antarktishalvøya til Peter 
I Øy i Bellingshausenhavet.  
De seilte rundt øya, men klarte 
ikke å komme i land. Siden 
man ønsket å annektere øya for 
Norge for å få et norsk fotfeste i 
området og slippe unna britiske 

Et vilt  
og vakkert 

stykke Norge
Peter I Øy ble oppdaget av  

den russiske sjøfareren von Bellings- 
hausen 11. januar 1821, og øya ble 
gitt navnet Ostrov Petra I etter tsar 

Peter den store av Russland. 
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Brev fra Sydpolen-ekspedisjonen  
med MS «Aurora» i 1987. 

-  Øyas beliggenhet  
er ca. 16 500 km fra  
Norge og en ukes sjø- 
reise fra nærmeste  
siviliserte havn.

Tekst og foto: Erling J. Wiig
Konvolutter og kart:  

Fra Svein B Lies samling.   

regler og skattlegging, ble det 
utrustet en ny ekspedisjon to 
år etter med fartøyet Norvegia. 

Isforholdene var mye bedre 
dette året, og denne gangen 
klarte man å gå i land. 2. 
februar 1929 ble øya annektert 
for Norge, og Peter I Øy ble 
formelt erklært som norsk 
biland 24. mars 1933. Øya er 

av vulkansk opprinnelse, måler 
ca. 19 km nord-syd og 12 km 
øst-vest, og har fasong som en 
mandel med spissen pekende 
mot nord.

Norske radioamatører
I 1987 skulle polarforsker 
Monica Kristensen gå på ski 
til Sydpolen for å forsøke å 
finne teltet til Amundsen og 
kanskje grave dette frem. Som 
ekspedisjonsskip hadde hun 
MS «Aurora». Skipet ville være 
uvirksomt mens ekspedisjonen 
tok seg inn til Antarktis, og 
radioamatørene Einar Enderud 
og Jørgen Hoel så en mulighet 
til å leie skipet for en ekspedi-
sjon til Peter I Øy, for å sette 
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opp en radiostasjon der og få 
kontakt med radioamatører 
over hele verden. MS «Aurora» 
førte også med seg et helikopter 
som ville muliggjøre flyfotogra-
fering for første gang. Dessuten 
skulle det foretas marinbiolo-
giske og geologiske undersø-
kelser.

Samtidig ble det avtalt at to 
radioamatører skulle få bli 
med mot at de betalte for en 
satellitt-basert værstasjon som 
skulle stå igjen på øya. Is-sletta 
hvor radioamatørene hadde 
sin camp ble etter den nye 
kartleggingen kalt Radiosletta. I 
2006 landet det en ny radio-
amatørekspedisjon med 25 

medlemmer på Peter I Øy, med 
amerikanerne Bob Allphin og 
Ralph Fedor samt underteg-
nede som ekspedisjonsledere. 

Livet på øya
Fuglelivet er sparsomt på øya, 
med den lett gjenkjennelige 
sørjoen som fast, innpåsliten 
gjest rundt campen. Dessuten 
finnes sørlig havhest og andre 
fugler. Siden det er få strand-
områder er det begrenset med 
sel og pingviner på øya, selv om 
det er mye sel i sjøen rundt. De 
voldsomme uværene setter telt 
og camp-innretninger på prøve, 
og en føler seg liten der en 
ligger i soveposen og tenker på 
at Radiosletta heller mot havet i 

tre retninger. Øyas beliggenhet 
er ca. 16 500 km fra Norge og 
en ukes sjøreise fra nærmeste 
siviliserte havn. Det er bare 
unntaksvis mulig å ta seg i land 
med båt på smale strender som 
ligger under fjellvegger med 
is som rager 50-100 meter rett 
opp. Dette gjør at øya ikke er 
noe vanlig reisemål.

Forfatteren Erling J Wiig er 
radioamatør og bor i Oslo og har 
vært involvert i to ekspedisjoner 
med radioamatører til Peter I 
Øy. I 1987 som økonomian-
svarlig, men ikke deltaker på 
ekspedisjonen, og i 2006 som en 
av tre ekspedisjonsledere og som 
deltaker.
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01/2021 Peter I Øy

Førstedagsstempel

Nye frimerker Peter I Øy

Førstedagsbrev kr 79,-

Dato: 19.02.2021
Nummer: NK 2044-2045
Motiv: Radiosletta på Peter I Øy, Peter I Øy
Design: Magnus Rakeng
Foto: Kåre Pedersen (NK 2044), Norsk Polarinstitutt (NK 2045)
Verdi: Kr 27 – kr 45    
Utgitt i: Ark à 50 frimerker 
Opplag: Kr 27,00: 455 000 frimerker | Kr 45,00: 355 000 frimerker
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

Foto: © Erling J. Wiig
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01/2021
Kr 167,-

Foto: © Erling J. Wiig.  
Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

 1/750

Peter I Øy
Motivet på det første frimerket er hentet fra Norsk Polarinstitutts ekspedi-
sjon til Peter I Øy i 1987. En automatisk værstasjon ble etablert for på et 
område nord på øya som i dag går under navnet Radiosletta. Peter I Øy ligger 
450 kilometer fra vestkysten av Antarktiskontinentet og har et areal på 156 
km². Kystlinja er dominert av en 40 meter høy isfront og bratte klipper. Øya 
ligger utilgjengelig til på grunn av drivis. Den ble oppdaget av den russiske 
Bellinghausen-ekspedisjonen i 1821. Flere ekspedisjoner har gjestet Peter I 
Øy, men det har bare vært noen få ilandstigninger. Ved kongelig resolusjon
 6. mars 1931 ble Peter I Øy lagt inn under norsk statshøyhet.

 

Foto: © Erling J. Wiig

Gullbrev kr 99,-

Samlersett kr 167,-

Sett maksikort kr 86,-Presentasjonsfolder kr 88,-

NK 2044

Radiosletta på Peter I Øy.

NK 2045

Peter I Øy.
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Første gang vi hører om Tøns-
berg er når Snorre nevner byen i 
Harald Hårfagres saga før slaget 
ved Hafrsfjord i 872. Dette er 
bakgrunnen for at Tønsberg 
feiret sitt tusenårsjubileum i 
1871 og 1150-årsjubileum i år. 
I 2011 ble det funnet treverk 
under bakken i sentrum datert 
til 900-tallet. Osebergskipet 
ble gravd ut i 1904 på gården 
Oseberg i Slagen. En kopi av 
skipets baug er utstilt i Slotts-
fjellmuseet i Tønsberg. 

Viktig by
Opprinnelig ble byen Tønsberg 
anlagt like nedenfor Slottsfjellet 
mot Byfjorden. Her finner 

man ruiner av flere kirker, St. 
Olavs kloster og en kongsgård 
fra 1200-tallet. Byen hadde sin 
storhetstid i middelalderen, 
og var, ved siden av Bergen og 
Oslo, en av Norges tre hansa-
byer. Fram til 1671 var Tøns-
berg den eneste byen i Vestfold.

Næringsliv
Fra midt på 1800-tallet satte 
skipsfarten sitt preg på Tøns-
berg, blant annet med rederiet 
Wilh. Wilhelmsen. På slutten 
av 1800-tallet kom også sel- og 
hvalfangsten, som ble startet 
av Svend Foyn. Under første 
verdenskrig ga skipsfarten store 
inntekter, og i mellomkrigs-

Historiske  
byer fyller år

Både Tønsberg, Larvik og Lillesand 
får sine jubileer på frimerke i 2021.

Hovedfeiringen av Tønsbergs 
1150-årsjubileum er planlagt 
fra 18.-20. juni. 
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I jubileumsåret har Larvik 
rundt 47 000 innbyggere. 
Hovedfeiringen av byjubileet 
er 29. september.

Tekst: Arnfinn Skåle
Kilder: snl.no

Foto: © Nenad Nedomacki / 
Shutterstock / NTB, © A.Film / 

Shutterstock / NTB, © Malin_82 / 
Shutterstock / NTB, © Kavibio / 

Shutterstock / NTB.

tiden betydde hvalfangsten  
mye for byens økonomi.

Utvidelse
I 1988 ble Sem kommune inn- 
lemmet i Tønsberg, i 2017 ble 
tettstedet Vear overført fra 
Stokke til Tønsberg og i 2020 ble 
det meste av Re kommune en 
del av Tønsberg. I dag har kom- 
munen ca. 56 000 innbyggere. 

Naboen jubileer også
Også Tønsbergs nabokommune 
jubilerer. Tettstedet Larvik er et 
gammelt strandsted som fikk 
kjøpstadsrettigheter i 1671, 
da Ulrik Frederik Gyldenløve 
kjøpte godset Fritzøe og ble 
greve av Laurvig. Byen levde 

av trelasthandel, båtbygging og 
sjøfart, og av Fritzøe jernverk, 
som ble drevet inntil 1868. 
Havneutbygging og jernbane-
forbindelse til Skien og Oslo i 
1880-årene fikk fart på byens 
næringsliv.

Næringsliv
Larviks største enkeltbedrift  
er Treschow-Fritzøe, som både 
eier og drifter selskaper innen 
skogsdrift og naturressurser, 
eiendom, steinindustri, bygge-
vare og programvareutvikling. 
Kommunen er også den som 
har størst areal til poteter  
og grønnsaker på friland i 
Norge, med over 15 000 dekar 
i 2018.
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Larvikitt
Bergarten larvikitt er særlig 
utbredt rundt Larvik. Den ble i 
2008 kåret til Norges nasjonal-
stein. Larvikitt blir mye  
brukt til polert fasadestein og 
gravmonumenter. Blokker av 
larvikitt er en viktig eksport- 
artikkel, og produksjonen 
økte til rundt 200 000 tonn på 
begynnelsen av 2000-tallet.

Vikingskip
Klåstadskipet er ikke like kjent 
som Oseberg-, Gokstad- og 
Tuneskipet, men regnes som 
Norges fjerde vikingskip. Det 
ble gravd ut i Viksfjorden i 
Larvik i 1970, og er i dag utstilt 
i Slottsmuseet i Tønsberg.

Lillesand
Lillesand vokste fram på slutten 
av 1600-tallet rundt en naturlig 
havn. Lillesand ble ladested i 
1821, og hadde sin storhetstid i 
seilskutetiden i siste halvdel av 
1800-tallet. Rundt 1890 stag- 
nerte byens utvikling i forbin-
delse med at skipsfarten gikk 
over fra seil til damp. Først etter 
andre verdenskrig begynte folke- 
tallet igjen å øke. Sine nåværende 
grenser fikk kommunen i 1962, 
da den ble slått sammen med 
nabokommunene Høvåg, Vestre 
Moland og en mindre del av Eide.

Kysten
Lillesands kystlinje er 25 km 
lang dersom man måler i rett 

linje. Utenfor ligger imidler- 
tid 420 øyer, holmer og skjær, 
slik at samlet strandlinje blir 
rundt 450 km. Mellom øyene 
og fastlandet går Blindleia med 
flere uthavner. I seilskutetiden 
var disse gjerne overvintrings-
havner for seilskuter, i dag er 
mange feriesteder.

Næringsliv
I dag er kommunens viktigste 
næringer – etter offentlig  
virksomhet – varehandel, 
hotell og restaurantdrift og 
tjenesteyting. Den viktigste 
industribedriften i kommunen 
er silisiumkarbidfabrikken 
Saint-Gobain.

I jubileumsåret utgir kommunen et hefte om 
Lillesand, som både omhandler Lillesands historie 

før 1821 og hva byens status som ladested har 
hatt å bety for Lillesands utvikling. På jubileums-

datoen 17. august blir det en egen markering.
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02/2021 Byjubileer

1 9 . 0 2 . 2 0 2 1

O S L O

B Y J U B I L E E R
1 9 . 0 2 . 2 0 2 1

O S L O

B Y J U B I L E E R

Førstedagsstempel

Førstedagsbrev kr 73,-

Presentasjonsfolder kr 82,-

Dato: 19.02.2021
Nummer: NK 2046-2048
Motiv: Lillesand, Larvik, Tønsberg
Design: Jørn O. Jøntvedt
Verdi: Kr 18 (innland 20 g) | kr 24 (innland 50 g) x2   
Utgitt i: Ruller à 100 frimerker 
Opplag: Kr 18 (innland 20 g): 1 075 000 frimerker 

 Kr 24 (innland 50 g): 575 500 av hvert frimerke
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
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Byjubileer
Lillesand  ·  Larvik  ·  Tønsberg

 1/750

Byjubileer
Lillesand fikk ved lov i 1821 status som ladested. På frimerket ser vi Strand-
gata 2 og 4 (starten av gågata), Lillesand kirke, paviljongen og Lillesand havn.

I 1671 fikk Larvik status som kjøpstad. Motivene på frimerket er Bølgen 
Kulturhus, kranene på Havnegata, Fritzøe Brygge, småbåthavna og Lange-
strandsbrua.

Ifølge Snorre ble Tønsberg grunnlagt før slaget ved Hafrsfjord, og byen feiret 
sitt 1000-årsjubileum i 1871. Landemerkene på frimerket er Slottsfjellet, 
Slottsfjellskolen, Tønsberg domkirke, Hotel Klubben og Brygga i Tønsberg.

 

Foto: © Ingrid Emilie S. Hansen / Shutterstock / NTB scanpix, © Nenad Nedomacki / Shutterstock / NTB scanpix, © Hans-Jacob Brekke / Unsplash.
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Gullbrev kr 99,-

Samlersett kr 155,-

Sett maksikort kr 87,-

NK 2046

Lillesand 200 år, med 
Strandgata, Lillesand kirke, 
Paviljongen og havna.

NK 2047

Larvik 350 år, med Kultur-
huset Bølgen, kranene på 
Havnegata, Fritzøe brygge, 
småbåthavna og brua over 
fylkesvei 301.

NK 2048

Tønsberg 1150 år, med 
Tønsberg domkirke, Hotell 
Klubben, Slottsfjellet, Slotts-
fjell skole og Tønsberg med 
Tønsberg kanal i front.

Nye frimerker Byjubileer
Foto: ©

 Leif R
ustand / N

N
 / Sam

foto / N
TB
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I denne utgaven av Frimerkeposten tilbyr vi særfrimerkene fra 
årene 1964-1967. Frimerkene har plass på sidene 64-67 i  
Norgesalbumet fra Leuchtturm. 

Visste du at...
vi kan levere fireblokker og tiblokker av de aller fleste 
frimerkene? Bestiller du fire eller ti eksemplarer av et frimerke, 
leveres de automatisk som blokker. 

Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken
eller på kupongen i bladet

Noen du mangler? 
Vi hjelper deg med å komplettere din 
Norgessamling, og viser deg hvor i  
Norgesalbumet frimerkene skal stå.
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Norgesalbum side 64:
1964 Oslo Arbeidersamfund 100 år

NK 549 25 øre 5,00
NK 550 50 øre 5,00

1964 Massevirkningsloven 100 år
NK 551 35 øre 6,00
NK 552 55 øre 14,00

1964 Grunnloven 100 år
NK 553 50 øre 10,00
NK 554 90 øre 20,00

1964 Sjømannsmisjonen 100 år
NK 555 25 øre 5,00
NK 556 90 øre 20,00

1964 Europa IV
NK 557 90 øre 30,00

1964 Folkehøgskulen 100 år
NK 558 50 øre 6,00
NK 559 90 øre 23,00

Norgesalbum side 65:

1965 Den internasjonale  
telekommunikasjonsunionen 100 år
NK 560 60 øre 5,00
NK 561 90 øre 15,00

1965 20-årsdagen for frigjøringen
NK 562 30+10 øre 3,00
NK 563 60+10 øre 6,00

1965 Norges Røde Kors 100 år
NK 564 60 øre 6,00
NK 565 90 øre 30,00

1965 Europa V
NK 566 60 øre 8,00
NK 567 90 øre 18,00

1965 Musikselskabet Harmonien 200 år
NK 568 30 øre 4,00
NK 569 90 øre 15,00

1965 Rondane
NK 570 kr 1,50 22,00

Norgesalbum side 66:
1966 VM på ski i Oslo

NK 571 40 øre 11,00
NK 572 55 øre 15,00
NK 573 60 øre 7,00
NK 574 90 øre 15,00

1966 Det Norske Bibelselskap 150 år
NK 575 60 øre 5,00
NK 576 90 øre 14,00

1966 Norges Bank 150 år
NK 577 30 øre 6,00
NK 578 60 øre 4,00

1966 Johan Sverdrup 100 år
NK 579 30 øre 5,00
NK 580 60 øre 4,00

1966 Europa VI
NK 581 60 øre 9,00
NK 582 90 øre 20,00

Norgesalbum side 67:
1966 Kristian Birkeland og Sam Eyde 100 år

NK 583 40 øre 15,00
NK 584 55 øre 18,00

1967 Avtale om tollfri handel mellom  
EFTA-landene
NK 585 60 øre 4,00
NK 586 90 øre 18,00

1967 Den militære høyskole 150 år
NK 587 60 øre 7,00
NK 588 90 øre 25,00

1967 Europa VII
NK 589 60 øre 8,00
NK 590 90 øre 15,00

1967 Johanne Dybwad 100 år
NK 591 40 øre 4,00
NK 592 60 øre 4,00

1967 Den norske Santalmisjon 100 år
NK 593 60 øre 5,00
NK 594 90 øre 15,00
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John Harry Robson Lowe ble 
født i London i 1905 og begynte 
å samle frimerker som seks- 
åring. Som for mange andre 
samlere på denne tiden gikk 
samling og handel med fri- 
merker hånd i hånd. I 1920 
solgte han sin samling for 20 
pund, åpnet en bankkonto og 
brukte 10 shilling på å kjøpe en 
kommode. I møbelet fant han 
gjemt en bunke brev sendt fra 
India, som ved salg innbrakte 
75 pund.

Reiser og bryllup
I 1926 åpnet Robson Lowe en 
frimerkeforretning i Regent 
Street i London. Samme år fore- 
tok han sin første reise til USA, 
hvor han blant annet besøkte 
flere av områdene som var blitt 

berømte under gullrushet.  
Han kom over korrespondanse 
med tilknytning til firmaer som 
Wells Fargo og Western Express 
Company, og fant gode filate-
listiske objekter. Interessen for 
denne typen materiale beholdt 
han til sin død. 

Et par år etter giftet han seg 
med Winifred Marie Denne, og 
blant dem som ga brudeparet 
gaver var den kjente stor- 
samleren Edward H.R. Green. 
Fra den amerikanske samleren 
fikk paret et eksemplar av det 
berømte amerikanske 24 cents 
luftpostmerket med feiltrykt 
«omvendt fly» (Inverted Jenny). 
Ekteparet solgte merket for 90 
pund, og brukte pengene til å 
møblere sitt hjem. 

En av de fremste
Seriøse samlere støter ofte på navnet 
Robson Lowe. Som handler, forsker og 

forfatter var han en av  de fremste. 

3

1. I oktober 1975 solgte Robson Lowe Earl 
Jacobsens vakre Norgessamling. | 2. Robson 
Lowes salg av Gingers samling New South 
Wales ble legendarisk. | 3. John Harry Robson 
Lowe (1905-1997).
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-  Tre års salg  
herfra innbrakte  
2 millioner pund.

Pall Mall og Bournemouth
Lowe var alltid svært grundig, 
og da han som handler utga sin 

første frimerkekatalog i 1932, 
var dette mer en håndbok og et 
leksikon enn en frimerkekatalog. 
Den fikk da også navnet «Regent 
Encyclopedia of Empire Postage 
Stamps». I 1939 ble forretnings- 
lokalene i Regent Street ødelagt 
av en bombe, og Lowe flyttet 
virksomheten sin til den, for så 
mange eldre samlere, velkjente 

adressen 50 Pall Mall. Her hadde 
han sin virksomhet til han for 
godt flyttet all virksomhet til 
Bournemouth i 1976.

Auksjon til sjøs
Under krigen arrangerte Robson 
Lowe, i samarbeid med firmaet 
Christie´s, flere auksjoner til 
inntekt for Røde Kors. Han 
arrangerte på denne tiden også 
en rekke oppsiktsvekkende 
spesialauksjoner, der store 
samlinger fra Storbritannia, 
Finland og New South Wales 
fikk nye eiere. I 1962 startet han 
salget av deler av storsamleren 
Maurice Burrus fantastiske 
samlinger. Tre års salg herfra 
innbrakte 2 millioner pund. 

3

2

1
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1. Ubrukt blokk 2 pence 
1840 fra England, solgt 
hos Christié s Robson Lowe 
i oktober 1996. | 2. Med 
rødt overtrykk for Nauru fra 
1916, solgt fra National 
Postal Museums arkiver 
hos Christié s Robson Lowe 
i april 1984. | 3. Utagget 
blokk 10 shilling England 
fra 1951, solgt fra National 
Postal Museums arkiver 
hos Christié s Robson Lowe 
i april 1984.| 4. Ubrukt 
18-blokk av verdens  
første frimerke, solgt  
hos Christié s Robson  
Lowe i oktober 1996.

Robson Lowe eide 
dette brevet fra 
Admiral Horatio 
Nelson til elskerinnen 
lady Hamilton, datert 
Plymouth Dock 24. 
januar 1801. Kronet 
stedstempel og 
linjestempel 
«PLYMOUTH DOCK». 

Posthistorien
Grunnlegger: I 1950 grunnla Robson Lowe «Society of 
Postal History», og han var også særlig interessert i korre-
spondanse med spesiell historisk interesse. Han brukte mye 
tid på korrespondansene fra de italienske familiene Corsini, 
Medici og Venturini fra 1500- til 1800-tallet. Disse familiene 
hadde interesser spredd ut over det meste av Europa, og 
Lowes studier av dette materialet var banebrytende.  
Her fikk vi mange nye opplysninger om europeisk post- 
befordring gjennom 350 år.

I 1945 startet Lowe også de 
populære auksjonene i Bourne- 
mouth som henvendte seg mest 
til vanlige samlere, og ikke i 
første rekke til samlere med de 
tykkeste lommebøkene. Her ble 
det ofte også tilbudt sjeldent post- 
historisk materiale. Da disse 
salgene opphørte i 1991 var 
den årlige omsetningen på godt 
over halvannen million pund.

I 1966 arrangerte Robson Lowe 
en oppsiktsvekkende auksjon 
midtveis i Atlanteren om bord 
på «Queen Mary». Foruten 
bud fra passasjerene hadde 
auksjonslokalet også radiokon-
takt med hovedsteder i Europa 
og USA. Da det var dårlig vær 

4
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Robson Lowes signatur var 
også hans varemerke.

1. Porto 4 pence kvittert 
med frankokonvolutt 2 

pence + 2 pence frimerke. 
Solgt hos Robson Lowe at 
Christié s i Zürich i 1982. | 
2. Sendt til Nord-Amerika 
med 14 pence frankering i 
1842. Solgt hos Christié s 

Robson Lowe i oktober 
1996. | 3. Utgitt av den 

indiske staten Cochin i 1897 
med omvendt trykt merke til 
venstre. Solgt hos Christié s 

Robson Lowe i 1988. 
Brev fra Sperati selv til 
Robson Lowe datert juli 
1956, med rosende omtale 
av boken Lowe hadde 
skrevet om ham.

Spiro og 
Sperati
Bokverk: Robson Lowes 
interesse for forfalskninger 
oppsto da han i 1923 kjøpte 
10 000 frimerker som alle 
viste seg å være laget av 
brødrene Spiro i Hamburg. 
For British Philatelic 
Association fikk han  
kjøpt mesterforfalskeren 
Speratis verktøy og lager. 
I 1955-56 utkom Robson 
Lowes bokverk «The Work 
of Jean de Sperati», som 
han skrev sammen med 
Carl Walske. Dette er 
kanskje det beste som 
er laget om frimerkefor-
falskninger, og til og med 
fra Sperati selv fikk Lowe 
ros for bokverket!

på overfarten, og i tillegg tele-
fonstreik i Paris, ble ikke salget 
spesielt vellykket. 

Internasjonal handel
Allerede i 1947 etablerte Robson 
Lowe et filialkontor i Philadel-
phia, hvor han sammen med 
Arthur Pierce arrangerte flere 
oppsiktsvekkende auksjoner. 
Kontoret måtte avvikles da 
Lowe ble skattlagt for denne 
virksomheten av både amerik-
anske og engelske myndigheter. 

Sammen med noen av kontinen- 
tets mest profilerte handlere i 
Paris, Basel, Haag og Milano 
etablerte han i 1961 et samar-
beid som kalte seg «The Un- 

common Marketeers». Sammen- 
slutningen fikk stor innflytelse 
på det kontinentale frimerke- 
markedet. I 1968 opprettet han 
firmaet Robson Lowe Inter- 
national, med representasjon i 
15 land. I 1980 gikk dette inn i 
firmaet Christie´s og fikk navnet 
Christie´s Robson Lowe. Firmaet 
Spink & Son overtok denne 
virksomheten i januar 1997.

Nektet å signere
Robson Lowe ble tildelt de fleste 
av filateliens fremste utmerkelser, 
deriblant Crawford-medaljen, 
Lichtenstein-medaljen og John 
Luff-medaljen. I 1991 ble han 
den første frimerkehandler  
som ble æresmedlem i Royal 
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Philatelic Society, der det  
var bestemt at frimerkehand-
lere normalt ikke kunne bli 
medlemmer. Han ble også 
invitert til å skrive sitt navn 
på «The Roll of Distinguished 
Philatelists», men nektet å gjøre 
dette, da man ikke ville stryke 
frimerkeforfalskeren Jurgens 
navn fra «rullen».  
 
«The Encyclopedia»
Robson Lowe var en av de 
mest produktive filatelistiske 
forfatterne vi har hatt, og det 
han skrev var alltid av høyeste 
kvalitet. I 1948 startet publise-
ringen av «The Encyclopedia 
og British Empire Postage 
Stamps», som kom til å bli 

hans største verk. Første bind 
omhandler den europeiske 
delen av det britiske imperiet, 
og fram til 1991 ble det utgitt 
i alt seks bind av disse hånd-
bøkene, med svært detaljerte 
opplysninger om alle frimerke-
utgivelser fra britiske områder 
over hele verden. Bøkene er 
de beste håndbøkene om det 
britiske imperiets frimerker 

som finnes. Lowe skrev og  
utga, enten alene eller sammen 
med andre, rundt 40 andre 
bøker og større litterære 
arbeider om filateli og post- 
historie. I lange perioder var 
han i tillegg redaktør av tids-
skrifter, deriblant tidsskriftet 
«The Philatelist», som han 
redigerte fram til han døde i 
1997, 92 år gammel.
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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.



Rockheim: Radka Toneffs søster, Jana Toneff, avduket frimerket med  
jazzsangerinnen under en seremoni i Rockheim. Samtidig avduket  
Halvdan Sivertsen og Jonas Fjeld selv sine egne frimerker.

- Alle tre er folkekjære artister som har satt sitt preg på kultur-Norge.  
Det er en glede at også vi i Posten kan ære dem, sier frimerkedirektør 
Halvor Fasting.

På frimerker I
De tre artistene som ble innlemmet i 
Rockheim Hall Of Fame fikk overlevert sine 
frimerker i Trondheim i oktober. 
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Forskning: Nobelprisvinnernes forskning ble 
markert på frimerke allerede i september, men 
på grunn av pandemien fikk de overlevert sitt 
frimerke først i slutten av oktober. Som tidligere 
frimerkesamlere syntes begge det var meget 
hyggelig å komme på frimerke. 

Frimerket har en QR-kode som leder inn til 
Norges Forskningsråds nettside hvor den viktige 
forskningen er nærmere forklart.

På frimerker II
Både May-Britt Moser og Edvard Moser  
har vært frimerkesamlere.

Foto: Ole Martin Wold

Landet som forsvant
Sovjetunionen ble opprettet i 
1922 og oppløst i 1991. En rekke 
frimerker ble utgitt i perioden, ikke 
minst av nasjonens første leder, 
Lenin, her på et frimerke fra 1986.

Foto: O
le M

artin W
old

Du får også tilgang til disse sidene via 
posten.no/frimerker
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Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken
eller på kupongen i bladet

Kvalitetsalbum
Gi din frimerkesamling den beste oppbevaring!

Vi kan tilby et bredt utvalg av album til dine frimerker, 
førstedagsbrev og samleprodukter. Samtlige album er laget 
av den tyske produsenten Leuchtturm Albenverlag, som er 
kjent for sin høye produktkvalitet. Vario-albumpermen og 
luksusutgaven av Norgesalbum er spesielt produsert og 
tilrettelagt for Posten. 

Vario album

 
Vår bestselger! Spesialprodusert 
albumperm med Postens logo i  
pregetrykk på ryggen. Albumet har 
en praktisk ringbindløsning for enkel 
innsetting av albumblader. Vario album 
passer til de fleste av Postens samle-
produkter, og leveres med tilhørende 
oppbevaringskassett.  
Blader medfølger ikke.

kr 399,-
 
Leveres også i stor utførelse  
med Leuchtturm-logo i gullpreg  
på albumryggen.

kr 599,-
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Albumblader til Vario album

 
Pakker med 5 albumblader: kr 69,-

Luksus Norgesalbum 

Luksus Norgesalbum består av tre bind med plass 
til samtlige norske frimerker, tjenestemerker og 

portomerker. De solide og elegante albumene 
fra Leuchtturm Albenverlag er utført i en vakker 
blåfarge med det norske flagget i pregetrykk på 

ryggen. Et norgeskart i rødt, hvitt og blått er preget 
på albumenes forside. Albumene leveres med 

matchende oppbevaringskassett.

Bind I 1855-1979:  kr 1 549,-
Bind II 1980-2009:  kr 1 649,-
Bind III 2010-2019:  kr    849,-
Tom albumperm:  kr   549,-
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Royal album for  
samlersett / årssett 

Vårt Royal album er spesielt tilpasset 
oppbevaring av samlersett og årssett.
Albumet har en praktisk ringbind- 
løsning for enkel innsetting av album-
blader, og leveres med tilhørende 
oppbevaringskassett. Blader med- 
følger ikke.
 
kr 599,-

Albumblader til  
Royal album 

Pakker med 5 blader:  kr 99,-
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Classic album for  
førstedagsbrev / postkort

 
Elegant album som inneholder 20  

blader med plass til 80 førstedagsbrev.  
Albumene kommer i fargene burgunder og 

grønn, og har en praktisk ringbindløsning 
for enkel innsetting av flere albumblader.

kr 499,-

Innstikksbok

 
Praktisk 32-siders innstikksbok med 
polstret innbinding og svarte blader.

kr 299,-

Albumblader til  
Classic album

 
Pakker med 10 blader:  kr 119,-

Classic album for 100  
førstedagsbrev/postkort 

Hendig, lite album med 100 lommer  
til førstedagsbrev og postkort. 

Albumet kommer i fargene  
burgunder og grønn.

kr 219,-
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Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken
 
Abonnentar får Nordenmappa  
levert med abonnementet i februar.

I byrjinga var det Noreg, Sverige, 
Danmark, Finland og Island som gav ut 
nordenfrimerke, men etter kvart kom òg 
Grønland, Færøyane og Åland med.
Fram til 1977 hadde frimerka same 
motiv i alle land, men frå 1980 byrja ein 
i staden å ha felles tema, medan kvart 
postverk sjølv valde motiv. I 2020 var 
temaet pattedyr, og Noreg sitt bidrag 
var ein flott spekkhoggar fotografert av 
Audun Rikardsen under ein fiskebåt. 

Med denne utgåva tek Nordenfrimerka 
ein pause. Vi har samla samtlege utgåver 
frå 2020 i ei eiga samlemappe; i alt 19 
frimerke kan bli dine for berre kr 359. 

Nordenmappe 2020:

Dei siste  
Norden- 
frimerka?
Dei fellesnordiske 
frimerkeutgjevingane, 
Nordenfrimerka, kom 
første gongen ut i 1956. 
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Du er med i trekningen av flotte premier:

• 5x årbok norske frimerker 2020
• 5x Filatelistisk årbok 2020
• 5x UV-lommelykt fra Leuchtturm

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

Hvilket er vakrest?
Nå kan du bestemme hvilket av fjorårets 
frimerker som er det vakreste.

Avgi din stemme senest 
28. februar 2021 på:
posten.no/vakreste 
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Valørene 1 kr, 5 kr og 20 kr i serien med posthorn-
frimerker er kommet i nytt opplag. Dette er første 
gang valøren 20 kr utgis på selvklebende papir i 
ark à 50 frimerker med arktopp. For valørene 1 kr 
og 5 kr er det ingen kjente endringer i papir eller 
tagging fra foregående opplag. 

NK-nr. Valør Trykningsdato Tatt i bruk

1421 1 kr 18.08.2020 05.11.2020

1454 5 kr 18.08.2020 30.11.2020

1865 20 kr 10.02.2020 30.11.2020

Abonnenter på nytrykk og arktopper (20 kr) mottar 
frimerkene fra det nye opplaget med  abonnement-
leveransen i februar. 

Nytrykk

Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken
eller på kupongen i bladet
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Sluttsalg 2021
28. februar er siste mulighet til å sikre seg  
en rekke frimerke til pålydende valør.

Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken

Premiert  
miniatyrark

Posten Norge ble  
også premiert i klassen  

kombinasjonstrykk, hvor  
miniatyrarket Dronning  
Maud 150 år, designet  

av Enzo Finger, vant  
andreplassen.

Verdens  vakreste – igjen!
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«Gate i Røros, 1903» malt av Harald 
Sohlberg, er kåret til verdens vakreste 
frimerke utgitt i 2019. Frimerket, som  
er designet av Camilla Kvien Jensen, gikk 
helt til topps i den prestisjetunge konkur-
ransen Nexofil, arrangert av frimerketids-
skriftet El Eco i Spania. En jury bestående 
av rundt 40 internasjonalt meritterte 
filatelister har vurdert frimerker fra hele 
verden i forskjellige klasser.

For andre år på rad gikk et norsk 
frimerke helt til topps i konkur-
ransen Nexofil.

Spesialfolder
Vi har laget en egen presentasjonsfolder 
med verdens vakreste frimerke, som kan 
bli din for kun kr 69,-.

Verdens  vakreste – igjen!
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For samlere Frimerkeprogrammet 2020

Frimerkeprogrammet 2021
Dato Tema Antall Valør Utgis i Kunstner/designer

19.02. Peter I Øy 2 Kr 27 – kr 45 Ark Magnus Rakeng

19.02. Byjubileer 3 Kr 18 –  
kr 24 x2

Rull Jørn O. Jøntvedt

23.04. Truede dyreartar 2 Kr 27 x2 Ark Camilla Kvien Jensen

23.04. Dovrebanen 100 år 2 Kr 18 x2 Hefte Trond Bredesen

11.06. Norges Jeger- og Fiskerforbund 150 år 2 Kr 24 x2 Ark Kristin Slotterøy

11.06. Husdyr 2 Kr 27 x2 Hefte Cecilie Sørgård

02.10. Forskning, innovasjon,teknologi
John Ugelstad 100 år

2
1

Kr 18 x2
Kr 45

Hefte 
Miniark

Enzo Finger

02.10. Kommunikasjonshistorie 4 Kr 18 x4 Rull Erland Dilling

05.11. Norges flagg 200 år 1 Kr 55 Miniark Camilla Kvien Jensen

05.11. Julefrimerker 2 Kr 18 x2 Hefte Lisa Aisato

Med forbehold om endringer

Foto: ©
 W

ynand  van Poortvliet / U
nsplash.
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