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Månedens tilbud

Årganger med 
eldre frimerker

Denne gangen tilbyr vi våre egenkomponerte årganger fra årene 
1957-1960. Benytt sjansen nå, og få 30 prosent rabatt på de to 
dyreste årgangene! Tilbudet gjelder ut mars måned.

Ordinær  
pris

- 30 %  
rabatt

Frimerkeåret 1957 292,-

Frimerkeåret 1958 63,-

Frimerkeåret 1959 870,- 609,-

Frimerkeåret 1960 519,- 363,30

Bestill dine årganger på:
posten.no/frimerkebutikken
eller på kupongen i bladet
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Halvor Fasting
direktør

Kjære kunde!
Serien polare motiver ble lansert i 2018 med to motiver fra 
Bouvetøya. Siden har serien hatt motiver både fra Antarktis og 
Arktis. Årets utgave viser motiver fra Svalbard, siden det er 50 år 
siden øygruppens nasjonalparker og verneområder ble opprettet. 
Nasjonalparken på det ene frimerket er Forlandet nasjonalpark på 
Prins Karls Forland, vest for øya Spitsbergen. Det andre frimerket 
viser en svalbardrein, en skikkelig hardhaus, som helt fint tåler 
temperaturer ned mot 40 grader minus. I år som tidligere år er 
det Magnus Rakeng som er designer av frimerkene.

Både Arendal og Risør markerer sine 300-årsjubileer i år. Begge 
regnes blant Sørlandets hvite byer, feriedrømmen for mange 
 nordmenn og uoppdagede perler for utlendinger. Kristin Slotterøy 
har designet frimerkene, som viser både byene og det magiske 
lyset som kan oppleves på Sørlandet.

Hvilket frimerke er fjorårets vakreste? Det kan du være med på 
å avgjøre ved å avgi din stemme på posten.no/vakreste. 

Posten Norge AS, 
Frimerketjenesten

Postboks 250, 0614 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,   
Halvor Fasting, Rune Øyen. 
 
Design: Posten Norge AS
Forsidefoto: © www.colourbox.com
Trykk: RKGrafisk
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I 1596 la han ut på en ekspe-
disjon for å finne en nordøstlig 
sjøvei til Asia. Etter å ha vært 
innom en øy hvor de møtte 
bjørn, ga de den navnet Bjørn- 
øya. 17. juni nådde de nytt 
land, hvor de ble møtt av en 
rad med takkete fjell. De gikk 
i land og Barents plantet det 
nederlandske flagget. På 
ny fant han et naturlig navn; 
Spitsbergen (spisse fjell).

Spiskammeret i nord
Fra 1600-tallet gjennom-
førte fangstmenn fra flere 

europeiske land ekspedi-
sjoner til Svalbard. På midten 
av 1800-tallet hadde også 
norske fangstekspedisjoner 
begynt å finne veien til Sval-
bard. Det varte ikke lenge før 
bestanden av forskjellige dyr 
og fugler var redusert til et 
minimum. 

Svalbardtraktaten
På begynnelsen av 1900-
tallet ble det klart at det var 
drivverdige kullforekomster 
på Svalbard, og det ble 
behov for å etablere regler 

Kald kyst
I islandske skrifter fra 1194 finnes den 
knappe setningen Svalbard fundin, 
men det er nederlenderen Willem 
Barents som får æren av å være 
Svalbards oppdager.  

Svalbard ligger ca. 700 km nord for 
fastlands-Norge, omtrent midt mellom 
fastlandet og Nordpolen. Totalt er om 
lag 65 prosent av landarealet og 
ca. 86 prosent av territorialfarvannet 
underlagt fredningsbestemmelser. 
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Kilder: snl.no,
Norgesnasjonalparker.no,

Albumet 100 år i Arktis,  
utgitt av Posten 2006

Foto: © Heiko Junge / NTB,  
© www.colourbox.com.

-  I 1973 ble mer enn halvparten av 
Svalbard vernet som nasjonalpark,  
natur- eller fuglereservat.

for forvaltningen av land og 
mineralforekomster. Sval-
bardtraktaten trådte i kraft 
14. august 1925. Den slår 
fast at Svalbard er en del 
av Kongeriket Norge, og at 
det er Norge som vedtar 
og håndhever lovene som 
gjelder på øygruppen. Dog 
skal borgere og selskaper fra 
alle traktatland ha lik rett til 
adgang og opphold.  De skal 

kunne drive fiske, fangst og 
all slags maritim, industri-, 
bergverks- og handelsvirk-
somhet på like vilkår. Men 
all virksomhet er underlagt 
norsk lovgivning. Uten-
landsk militær virksomhet 
er uønsket. Norsk militært 
nærvær blir holdt på et lavt 
nivå, representert ved kyst-
vaktens oppsyn.

Fra Svein B. Lies samling.
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Svalbardreinen
Svalbardreinen er tilpasset 
den arktiske kulden med en 
kompakt kroppsbygning. 
Den har korte bein, kort 
snute, små ører og er helt 
hårkledd, også over nese og 
mule. Pelsen har usedvanlig 
god isolasjonsevne med tykk 
underull og lange, luftfylte 
dekkhår. I løpet av den korte 
sommeren og høsten er 
svalbardreinen avhengig av 
å legge seg opp et skikkelig 
fettlag. Gjennom vinteren 
kan den miste halve kropps-
vekten. På 1920-tallet var 
svalbardreinen nesten 
utryddet, men ble reddet av 

fredning i 1925. I dag teller 
stammen rundt 20-25 000 
dyr, og er regulert gjennom 
begrenset jakt.

Nasjonalparker
I 1973 ble mer enn halvparten 
av Svalbard vernet som  
nasjonalpark, natur- eller 
fuglereservat. Senere har 
disse blitt utvidet, og 
øygruppen har i dag syv 
nasjonalparker og ytterligere 
22 verneområder. Nasjonal-
parkene representerer den 
unike naturen på Svalbard, 
og her finnes store, sammen-
hengende og urørte natur- 
områder, både på land og i sjø. 
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01/2023 Svalbard

SVALBARD
Design: Magnus Rakeng

Svalbardrein

posten.no

50 frimerker à kr 48,00 

Arktopper 
kr 150,- – kr 240,-

Førstedagsstempel

NYE FRIMERKER Svalbard

Førstedagsbrev kr 85,-

Dato:  21.02.2023
Nummer: NK 2089-2090
Motiv: Forlandet nasjonalpark, Svalbardrein
Design: Magnus Rakeng
Foto: Adobestock, Henrik Strømstad
Verdier: kr 30,- (innland 100g) – kr 48,-
Utgitt i: Ark á 50 frimerker
Opplag: 185.000 frimerker av hver verdi 
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
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Svalbard

01/2023
Kr 179,-

Omslagsfoto: © Alexey Seafarer / colourbox.com. Innsidefoto: © Curioso Photography / colourbox.com.  
Design: Posten Norge AS. Produksjon: RKGrafisk.

 1/650

Beskyttet øyrike
Forlandet nasjonalpark ble opprettet i 1973 og dekker hele øya Prins Karls 
Forland samt havområdene rundt. Nasjonalparken har flere fuglefjell, og her 
finnes bl.a. verdens nordligste hekkebestand av lomvi. Parken er også hjem 
for verdens nordligste bestand av steinkobbe. 

Svalbardreinen er verdens nordligst levende planteetende pattedyr. 
Den kompakte kroppen er tilpasset kulden, og pelsen har usedvanlig god 
isolasjonsevne med tykk underull. Arten finnes kun på Svalbard, og den 
lever helt isolert fra annen rein. Antallet svalbardrein varierer fra år til år, 
men anslås til om lag 20 000–25 000.

 

Foto: © Ana Paula Grimaldi / Unsplash.com

Foto: w
w

w
.colourbox.com

Arktopper 
kr 150,- – kr 240,-

Gullbrev kr 99,-

Samlersett kr 179,-

Sett maksimumkort kr 92,-Presentasjonsfolder kr 94,-

NK 2089

Forlandet nasjonalpark,       
Prins Karls Forland

NK 2090

Svalbardrein (Rangifer 
tarandus platyrhynchus)
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Arendal fikk sin første bo -
setning på begynnelsen av 
1500-tallet og er dermed 
det eldste bysamfunn i Agder. 
Da skipstrafikken i Skagerrak 
tok seg opp i seinmiddel- 
alderen, økte betydningen av 
kysten langs Agder. Havnene 
på sørlandskysten ble viktige, 
både for å vente på god 
seilingsvind og for handel 
med tømmer og trelast. 

Risør – den hvite by
Risør er også en av Sør -
landets eldste byer. Den 
ble ladested under Skien 
i 1630 og kjøpstad i 1723 

under navnet Øster-Risør. 
Byen kjennetegnes av store 
patrisiergårder langs havnen, 
og trange, bratte gater med 
småhus innenfor. Bysenteret 
fikk sin nåværende form 
etter bybrannen i 1861,        
som la over 200 hus i aske. 

Eksport
Trelasteksport ble tidlig en 
viktig inntektskilde både for 
Arendal og Risør. Først var 
det den kystnære skogen 
som ble hogd. Seinere måtte 
man lenger inn i landet for å 
finne skog for hogst. Både 
elver og elvemunninger 

Byer som 
jubilerer
Både Arendal og Risør markerer 
300-årsjubileum i år. 
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Arendal nevnes første gang som 
en viktig havn i et tollregnskap 

fra 1528. I 1610 forteller Peder 
Claussøn Friis at Arendal var et 

ladested. Mye tyder på at 
Arendal er den eldste byen i 

Agder. Fulle kjøpstadsrettig-
heter fikk Arendal i 1723. 

-  I 1807 hadde Arendal vokst til Norges 
nest største sjøfartsby, med elleve 
 prosent av landets handelstonnasje. 

Kilder: snl.no, Wikipedia
Foto: © Adam Read @Visit 

Sørlandet,           © www.colourbox.com

ble da sentrale steder for 
tømmer og trelasthandel. 

Kjøpsteder fra 1723
I 1807 hadde Arendal vokst 
til Norges nest største sjø-
fartsby, med elleve prosent 
av landets handelstonnasje. 
Napoleonskrigene i 1807– 
1814, og dårlige tider i 
årene etterpå, rammet også 

Arendal, men ny vekst i 
sjøfart og handel toppet 
seg fra tidlig i 1850-årene. 
I 1884 var Arendal Norges 
fremste sjøfartsby med cirka 
500 skip på i alt 210 000 tonn. 

Fra seil til damp
Da var imidlertid glans-
perioden over, og Arendal 
og regionen rundt – Risør 
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inkludert – gikk inn i en 
stagnasjonsperiode som 
med kortere avbrudd varte 
frem til 1945. Dette skyldtes 
blant annet at rederne fikk 
problemer ved overgangen 
fra seilskip til dampskip. 
Stagnasjonen kan illustreres 
ved at Arendal fra 1890 
til 1945 ikke hadde noen 
befolkningsvekst. 

I dag
Fra 1935 ble Arendal     knyttet 
til Sørlandsbanen etter 
åpningen til Nelaug. I 1992 
ble Arendal slått sammen 
med nabokommunene Hisøy, 

Tromøy, Øyestad og Moland, 
og samme år fikk bebygg- 
elsen  på Tyholmen Europa 
Nostra-prisen for vellykket 
rehabili tering. Fra 2012 
har den politiske festivalen 
Arendals uka blitt arrangert 
hver sommer.

Bysenteret i Risør ligger 
ytterst på halvøya mellom 
Søndeledfjorden og 
Sandnes fjorden. Byen hadde 
eget undervannspostkontor 
fra 2004 til 2018. Første 
helg i august arrangeres 
Risør Trebåtfestival, som 
årlig har 11 000 besøkende.

U
nd

erv
annspostkontor

RISØR 6.8.15
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02/2023 Arendal og Risør 300 år

Førstedagsstempel

Førstedagsbrev kr 59,-

Dato:  21.02.2023
Nummer: NK 2091-2092
Motiv: Arendal, Risør
Design: Kristin Slotterøy
Foto: Shutterstock.com/wiklander, Petter Ulleland
Verdier: kr 26,- (innland 50g) x 2
Utgitt i: Rull á 100 frimerker (50 av hvert motiv)
Opplag: 277 500 stk av hvert frimerke
Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

NK 2091

Arendal feirer 300-årsjubileum i 2023.

NK 2092

Risør feirer 300-årsjubileum i 2023.

NYE FRIMERKER Arendal og Risør 300 år
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02/2023
Kr 127,-

Omslagsfoto: © Adam Read @Visit  
Sørlandet, © www.colourbox.com. 
Innsidefoto: © Halvard Alvik / NTB,  

© Tore Wuttudal / NN / Samfoto / NTB. 
Design: Posten Norge AS.  

Produksjon: RKGrafisk.

 1/650

Sørlandske byjubileer
Risør er en av Sørlandets eldste byer; den ble ladested under Skien 
allerede i 1630 og kjøpstad i 1723 under navnet Øster-Risøer. «Den hvite by» 
har typisk sørlandskarakter med store patrisiergårder langs havnen, og 
trange, bratte gater med småhusbebyggelse innenfor. 

Arendal er i dag et viktig by og regionsenter for både administrasjon, 
samferdsel, handel og service. Innenfor Tyholmen ligger dagens bysentrum 
med moderne forretningsstrøk og en særegen blanding av gammelt og nytt. 

Spesielt i sommerhalvåret er både Arendal og Risør viktige og 
populære turistdestinasjoner.

 

Foto: www.colourbox.com

Foto: ©
 Steinar M

yhr / N
N

 / Sam
foto  / N

TB

Gullbrev kr 99,-

Sett maksimumkort kr 66,-

Samlersett kr 127,-

Presentasjonsfolder kr 68,-
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Til gode formål
(for det meste)
I 1930 kom de første frimerkene med tilleggsverdi ut 
i Norge; Nordkapp I. Det betød at man måtte betale 
mer for frimerkene enn den rene portoverdien. 

Dette ble tydeliggjort ved at 
valøren på frimerkene var angitt 
som eksempelvis «15+25 øre». 
Prisen på frimerket var altså 40 
øre, men skulle det brukes til 
frankering var portoverdien bare 
15 øre. Tilleggsverdien gikk i 
dette tilfellet til Landslaget for 
reiselivet i Norge.  
 
Sammenlignet med mange land 
har Norge vært relativt restriktive 
med å gi ut frimerker med tilleggs- 
verdi. Likevel har flere organisa-
sjoner mottatt støtte fra frimerke- 
salg, som for eksempel Radium-
hospitalet, Norges Røde Kors og 
Landsforeningen mot kreft.

Under 2. verdenskrig så en rekke 
frimerker med tilleggsverdi 
dagens lys. Flere var av heller 
tvilsom og kontroversiell karakter, 
både når det gjaldt mottakerne av 
påslaget og størrelsen. Verstingen 

er nok frimerket «Norsk legion», 
hvor portoverdien var 20 øre 
mens påslaget var hele 80 øre. 

I nyere tid har det kun vært utgitt 
noen miniatyrark med tilleggs-
verdi. På de fleste av disse er 
tilleggsverdien angitt på fri- 
merkene, men ikke alltid. På noen 
av miniatyrarkene er total salgs-
pris (inkludert tillegget) oppgitt, 
mens selve frimerkene kun er 
påført portoverdien.

Et eksempel på slike utgivelser 
er de fem miniatyrarkene som 
kom til OL på Lillehammer, med 
tilleggsverdi til norsk olympisk 
idrett. Andre eksempler er 
utgivelser til Frimerkets dag 
eller til frimerkeutstillinger, hvor 
påslagene har gått til å finansiere 
utstillingen eller til fremme av 
frimerkesamling.
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Bestilles på:
posten.no/frimerkebutikken
eller på kupongen i bladet

Noen «hybrid-utgaver» finnes 
også. Frimerkene som kom ut 
til frimerkeutstillingene Norwex 
1955 i Oslo og Interjunex 1972 i 
Kristiansand hadde ikke tilleggs-
verdi i seg selv, men de ble kun 

solgt sammen med inngangsbil-
lett til utstillingene.  

Denne gang tilbyr vi et komplett 
sett frimerker med tilleggsverdi 
fra perioden 1930-1965. 

NK 181

NK 193 

NK 182

NK 184

NK 194

NK 183

NK 195 NK 196
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1930 Nordkapp I (offset)
NK 181 15+25 øre (offset) 25,00
NK 182 20+25 øre (offset) 600,00
NK 183 30+25 øre (offset) 1250,00

1931 Radiumhospitalet
NK 184 20+10 øre 400,00

1935 Nansenkontoret for flyktninger
NK 193 10+10 øre 90,00
NK 194 15+10 øre 110,00
NK 195 20+10 øre 90,00
NK 196 30+10 øre 110,00

1938 Nordkapp II (m/ vannmerke)   
NK 223 20+25 øre 40,00  
NK 224 30+25 øre 150,00  

1939 Dronning Mauds minnefond
NK 225 10+5 øre 8,00
NK 226 15+5 øre 8,00
NK 227 20+5 øre 10,00
NK 228 30+5 øre 8,00

1940 Nasjonalhjelpen I (Nansen)
NK 233 10+10 øre 40,00
NK 234 15+10 øre 35,00
NK 235 20+10 øre 10,00
NK 236 30+10 øre 30,00

1941 Hålogalandsutstillingen
NK 254 15+10 øre 25,00

1941 Redningsselskapet 50 år
NK 255 10+10 øre 20,00
NK 256 15+10 øre 20,00
NK 257 20+10 øre 5,00
NK 258 30+10 øre 70,00

1941 Den norske legion
NK 259 20+80 øre 750,00

1942 Vidkun Quisling
NK 300 20+30 øre 85,00
NK 301 20+30 øre (1-2-1942) 85,00
NK 306 20+30 øre (RIKSTINGET 1942) 6,00

1943 Nordkapp III (u/ vannmerke)
NK 311 15+25 øre 15,00
NK 312 20+25 øre 25,00
NK 313 30+25 øre 25,00

1943 Frontkjemperkontoret
NK 318 20+30 øre 5,00

1943 Landshjelpen I
NK 319 10+10 øre 13,00
NK 320 20+10 øre 13,00
NK 321 40+10 øre 13,00

1943 Krigsforlis
NK 322 10+10 øre 10,00
NK 323 15+10 øre 10,00
NK 324 20+10 øre 10,00

1944 Landshjelpen II
NK 326 5+10 øre 10,00
NK 327 10+10 øre 10,00
NK 328 15+10 øre 13,00
NK 329 20+10 øre 10,00

1945 Norges Røde Kors 80 år
NK 342 20+10 øre 8,00

1946 Nasjonalhjelpen II (Kronprins Olav)
NK 345 10+10 øre 6,00
NK 346 15+10 øre 6,00
NK 347 20+10 øre 7,00
NK 348 30+10 øre 20,00

1948 Norges Røde Kors 80 år  
- provisorisk utgave
NK 374 I (type 1) 25+5 på 20+10 øre 5,00
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NK 311 NK 223 / 312 NK 224 / 313

NK 225

NK 233 NK 254

NK 226

NK 234

NK 255

NK 227

NK 235

NK 256

NK 228

NK 236

NK 318

NK 301 NK 306

NK 258

NK 300NK 259

NK 257
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1950 Landsforeningen mot poliomyelitt
NK 386 25+5 øre 15,00
NK 387 45+5 øre 80,00

1951 Olympiske vinterleker i Oslo
NK 407 15+5 øre 25,00
NK 408 30+10 øre 25,00
NK 409 55+20 øre 100,00

1953 Landsforeningen mot kreft
NK 414 30+10 øre 20,00

1953 Nordkapp IV 
NK 415 20+10 øre 130,00
NK 416 30+15 øre 140,00
NK 417 55+25 øre 150,00

1956 Kronprinsesse Märthas minnefond
NK 441 35+10 øre 10,00
NK 442 65+10 øre 40,00

1957 Nordkapp V
NK 445 25+10 øre 60,00
NK 446 35+15 øre 80,00
NK 447 65+25 øre 35,00

1960 Nasjonalforeningen for folkehelsen / 
Norske Kvinners Sanitetsforening  
(Blomster)
NK 479 45+10 øre 25,00
NK 480 90+10 øre 80,00

1960 FNs internasjonale flyktningeår
NK 483 45+25 øre 55,00
NK 484 90+25 øre 115,00

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

NK 319 NK 320

NK 326

NK 374

NK 327

NK 386

NK 328

NK 387

NK 415 NK 416 NK 417

NK 479 NK 480
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NK 320 NK 321 NK 323

NK 407 NK 408 NK 409

NK 322 NK 324

NK 414

NK 345 NK 346 NK 347NK 329 NK 348NK 342

NK 445 NK 446NK 417 NK 447NK 441

NK 483

NK 442

NK 484 NK 563NK 562
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Brussel  
– mye mer enn EU
Tekst og foto: Carl Henrik Larsson



Brussel er en historisk     by   med 
 mange vakre plasser som er 
vel verdt et besøk. Høsten 
1654 kom svenske Kristina 
til Belgia. Hun var tidligere 
dronning av Sverige. Her skulle  
hun være i ett år, og til å 
begynne med bodde hun i 
Antwerpen. Kristina hadde 
lenge gått og tenkt på å 
abdisere fra den svenske 
tronen, og i februar 1654 
informerte hun det svenske 
riksrådet om sin ugjenkalle-
lige beslutning om å tre til 

side til fordel for  sin  fetter 
Karl X Gustav. 

Katolsk
Det var en stor hemmelig-
 het at hennes ønske om å 
konvertere til katolisismen 
var den reelle årsaken bak 
abdikasjonen. Særlig fordi 
det var dødsstraff i Sverige 
for å bekjenne seg til den 
katolske troen. Julenatten 
1654 konverterte Kristina til 
katolisismen i slottskapellet 
ved det kongelige slottet i 

Belgias hovedstad Brussel har fått 
rykte på seg for å være preget av 
endeløse rekker med upersonlige 
EU-bygninger. Men det er også mye 
fint som kan friste besøkende! 

Et steinkast unna Grand 
Place-torget står 
bronseskulpturen 
Manneken Pis – den 
tissende gutten – som 
har blitt et symbol på 
Brussel. 
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Carl-Henrik Larsson 
er gymnaslærer i historie, religion og  

samfunnskunnskap og bor i Karlskrona i  
Sverige. Siden 1999 har han skrevet artikler  
om frimerkehistorie, historiske hendelser og 

reisemål for det svenske frimerkebladet  
Nordisk Filateli, se www.filateli.se 

CARL-HENRIK LARSSON Brussel



Denne frimerkeblokken ble utgitt av Frankrike i 2007 og 
viser kjente motiver fra Brussel. 

Brussel er en trivelig by med mange serverdigheter. På 1800-talet gikk byen gjennom store 
forandringer, men heldigvis ble også mye av den gamle bebyggelsen bevart. Byen slapp i tillegg 
unna de verste ødeleggelsene under 2. verdenskrig. 

Brussel. Dette kapellet er 
dessverre ikke bevart, etter-
 som store deler av slottet 
brant ned i 1731. Det nye 
kongelige slottet som er  -
stattet det gamle, og som 
man i dag kan se i Brussel,                    
er fra 1800-tallet. 

Brussels historiske sentrum
Av det Brussel Kristina opp    - 
levde på 1650-tallet, er det 
likevel mye som er bevart. Det 
gjelder særlig de historiske 
husene og kirkene i de eldste 
delene av byen. Byen Brussel 
omtales i kilder allerede fra 
900-tallet, men det var først 
på 1100-tallet at den ble 
kommersielt viktig,  og etter 
hvert ble den et sentrum for 
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tekstilindustrien i Flandern. 
Først i 1831 ble Brussel 
hovedstad i det selvstendige 
Belgia. Tidligere hadde landet 
vært underlagt Kongeriket 
Nederlandene, og før det 
igjen var det del av Det tysk- 
romerske riket.       I området 
rundt Grand Place er 
det mange interessante 
bygninger som minner om 
Brussels stilling som en av 
de viktigste byene i Nordsjø-
området i middelalderen. 
Torget, som ble bygget på 
begynnelsen av 1400-tallet, 

er i seg selv en stor turist- 
attraksjon. Rundt torget står 
flere historiske bygninger, 
og rådhuset, som er like 
gammelt som torget, er 
et utmerket eksempel på 
middelalderens byggekunst.

Det moderne Brussel
Selve byen Brussel har bare 
rundt 175 000 innbyg-
gere, mens det bor over en 
million i hele storbyområdet. 
I sentrum av Brussel får man 
raskt følelsen av at man 
befinner seg i en europeisk 

millionby, ikke minst fordi 
shopping tilbudet er så rikt 
og variert. I området rundt 
Grand Place er det mange 
hyggelige butikker som er 
verdt et besøk. I nærheten 
finnes også verdens eldste 
kjøpesenter, som heter 
Galeries Royales Saint-
Hubert. Det ble innviet 
allerede i 1847 og vakte stor 
oppsikt verden rundt. Siden 
har det tjent som forbilde for 
mange andre kjøpesentre. 
Det er et must å besøke 
dette kjøpesenteret hvis man 

-  I sentrum av Brussel får man raskt 
følelsen av at man befinner seg i en 
europeisk millionby, , ikke minst fordi 
shopping tilbudet er så rikt og variert 

Det kongelige slottet i Brussel vises på dette 
belgiske frimerket fra 1971

Motivet på dette «automatfrimerket» 
som Belgia ga ut i 1990, viser blant annet 
Brussels rådhus, som mange anser som et 
av de vakreste i verden. Øverst i tårnet 
troner Brussels skytshelgen St. Mikael.
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Denne staselige triumfbuen finner 
man i parken Cinquantenaire, som ble 
innviet i 1880 av kong Leopold II av 
Belgia. Frimerket ble utgitt i 1996.

Verdensutstillingen i 1958  
(Expo 58) blir hyllet på dette 
belgiske frimerket fra samme år. 

-  Landets frimerker har lenge 
vært preget av høye trykk-
tekniske ambisjoner

Dette belgiske frimerket 
fra 1996 viser Galeries 
Royales Saint-Hubert i 
Brussel, verdens eldste 
kjøpesenter. 

vil oppleve litt av glansen 
fra Brussel på 1800-tallet, 
og her er det flere virkelig 
luksuriøse butikker. Men 
de aller dyreste og fineste 
butikkene i byen ligger ved 
Boulevard de Waterloo. 
Gågaten Rue Neuve er 
 Brussels mest besøkte  
handlestrøk og faktisk den 
nest mest besøkte handle-
gaten i Belgia etter hoved-
gaten i Antwerpen.

Brussel og EU
Det er kanskje litt trist at byen 
og EU har blitt så tett for- 
bundet med hverandre at 
mange som ikke har besøkt 

denne metropolen, har skapt 
seg et indre bilde av at Brussel 
bare er en endeløs rekke EU- 
bygninger. Et bylandskap som 
fullstendig domineres av kald 
betong. Og sant nok kan 
man oppleve en «betong-
orgie» enkelte steder. Selv 
om EU ikke formelt har 
utnevnt en hovedstad for 
organisasjonen sin, er både 
Europakommisjonen og 
Det europeiske råd basert i 
Brussel. I Øst-Brussel domi-
neres bybildet helt av ulike 
EU-institusjoner og kontor-
bygninger. Også NATO har 
sitt hovedkvarter i Brussel, 
nærmere bestemt i den 
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Frimerket i midten viser 
tinghuset i Brussel, som er 
byens største bygning; 
Arealet er større enn 
Peterskirken i Vatikanet. 
Frimerkene ble utgitt av 
Belgia i 2000 i forbindelse 
med at Brussel var europeisk 
kulturhovedstad. Dette belgiske 

frimerket fra  
1976 markerer 

åpningen av 
Brussels T-bane.

nordøstlige delen av byen.
Men Øst-Brussel domineres 
ikke bare av store inter-
nasjonale institusjoner. Her 
finner du også byens kanskje 
fineste park: Cinquantenaire. 
Den ble anlagt i 1880, da 
Belgia feiret 50 år som selv-
stendig stat. I parken finner 
du en staselig triumfbue og 
utrolig flotte paviljonger og 
utstillingshaller. I en av de 
store hallene ligger Auto-
world, som er et av verdens 
største veteranbilmuseer.

Sjokolade i verdensklasse
I Brussel går det an å spise 
god mat til gode priser, selv 

om mange av restaurantene 
i bykjernen har ganske stive 
priser. Belgias nasjonalrett, 
moules frites (dampede blå  - 
skjell med pommes frites), 
serveres på de fleste 
restau    ranter. Liker man ikke 
blåskjell, finnes det mange 
andre gode alternativer. 
Belgisk sjokolade regnes 
av mange kjennere som den 
absolutt beste i verden, og i 
Brussel finnes det mengder 
av både mindre og større 
sjokoladeprodusenter. Det 
er helt umulig å unngå å få   
med seg sjokoladens storhet 
når man besøker Brussel. 
Belgia er også en stor 

ølnasjon, og det produseres 
nærmere 400 ulike ølsorter 
i landet. 

Belgias frimerker
Belgia begynte å utgi 
frimerker i 1849. Landets 
frimerker har lenge vært 
preget av høye trykktekniske 
ambisjoner. Inntil for bare 
noen år siden var eksklusive 
trykkemetoder som ståltrykk 
og dyptrykk helt domine-
rende, men nå har offset-
trykk blitt stadig mer vanlig. 
Det utgis rundt 40 frimerker 
hvert år i tillegg til en god 
del miniatyrark. 
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JULEFRIMERKER: Der traff frimerkedirektør 
Halvor Fasting «frimerkebaker» Maren Baxter 
fra Flekkefjord, som fikk sin velfortjente 
premie fra konkurransen. TV2 oppsummerte 
konkurransen og viste en film fra trykkingen  
av julefrimerkene.

God Morgen Norge
6. desember ble julefrimerkene  
presentert i God Morgen  
Norge på TV 2.

God stemning i GMN-studio.

Maren Baxter får premien av 
frimerkedirektør Halvor Fasting.

Foto: A
leksander H

øm
anberg, Posten
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Frivillighet
17. november ble finalistene 
til Frivillighetsprisen invitert til 
Posthuset i Oslo, hvor de fikk 
overrakt hvert sitt innrammede 
eksemplar av frimerket og et 
gullbrev.

Både Norges arktiske universitets- 
museum og Stingray Marine 
Solutions lagde bløtkaker av 
frimerkene til utgivelsene i 
oktober. Og Drammens Filatelist- 
Klub gjorde det samme til sin 
96-årsdag i november.

Våre eksperter på området kan 
bekrefte at frimerkekakene  
smakte veldig godt! Faktisk så 
godt at noen spiste QR-koden  
på Stingray-kaken før fotografen 
rakk å forevige den.

Smakfulle frimerker
Flottere kaker har vi sjelden smakt!

Foto: A
leksander H

øm
anberg, Posten Foto: Aleksander Hømanberg, Posten
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Her kommer 
en overskrift 
Pudis aut quid modipisquia poreici dolent 
et aliciatur maxim sum, ea veliquia qui vel 
et eturem qui quam ut

Aximin nit aut aut volorum sant vid moditam re niatur, omnimpor 
mos dicae mod utati blaborem expeliqui ommolup tiosantusa si 
ut maionet litaqui reris eici blaturero tem sante porpore suntur 
magnimus, voluptam ut aut es ut labo. Luptatius ma con eniendi-
ciis as consenis et offici odiam, simodicto

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

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 649,-
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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 1 649,-
Bind II 1980-2009:  kr 1 749,-
Bind III 2010-2021:  kr    999,-
Tom albumperm:  kr   649,-

Husk å holde ditt Norgesalbum oppdatert!  
Nye årsark er i salg fra slutten av mai hvert år.  

Bestill abonnement på bestillingskupongen.
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Her kommer 
en overskrift 
Pudis aut quid modipisquia poreici dolent 
et aliciatur maxim sum, ea veliquia qui vel 
et eturem qui quam ut

Aximin nit aut aut volorum sant vid moditam re niatur, omnimpor 
mos dicae mod utati blaborem expeliqui ommolup tiosantusa si 
ut maionet litaqui reris eici blaturero tem sante porpore suntur 
magnimus, voluptam ut aut es ut labo. Luptatius ma con eniendi-
ciis as consenis et offici odiam, simodicto

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

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 649,-

Albumblader til  
Royal album 

Pakker med 5 blader:   
kr 119,-
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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 549,-

Innstikksbok

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

kr 369,-

Albumblader til  
Classic album

 
Pakker med 10 blader:  kr 149,-

Classic album for 100  
førstedagsbrev/postkort 

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

Albumet kommer i fargene  
burgunder og grønn.

kr 249,-
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Norske 
førstedagsbrev

Norwegian First Day Covers
Norwegische Ersttagsbriefe

Sluttsalg 2023
15. mars er siste sjanse til å kjøpe en rekke  
frimerker og årsprodukter til pålydende verdi.

NK 1868

NK 2022

NK 1955 NK 1982 NK 2002

NK 2007

NK 2023

NK 2037 NK 2038 NK 2042

NK 2057 NK 2058 NK 2059NK 2051

NK 2064

NK 2052

NK 2039

NK 2066

NK 2065

Årbok 2020 Årssett FDC 
2020

NK 2028
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Norske 
frimerkehefter

Norwegian Stamp Booklets
Norwegische Briefmarkenheftchen

NK 2055-56 Husdyr er kommet 
i nytt opplag med trykningsdato 
27.10.2022. Det er ingen kjente 
endringer i papir og/eller tagging  
fra forrige opplag.  
 
Første bruksdato:  
15. desember 2022.

Pris per frimerke: 29,-
Pris per hefte: 290,-

Abonnenter på nytrykk får disse 
merkene tilsendt i februar.

Nytrykk

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

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

NK 2007

NK 2042 NK 2043

NK 2049

NK 2050NK 2039

NK 2062 NK 2063

NK 2060 NK 2061

Årssett frimerke- 
hefter 2020
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FOR SAMLERE Årets vakreste frimerke 2022

Du er med i trekningen av:
• To utvalgte prestisjehefter 
• 32-siders innstikksbok 
• Frimerkesett utgitt av Norsk Filatelistforbund

Det trekkes fem premier i hver kategori. 

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

Avgi din stemme senest  
2. mars 2022 på:
posten.no/vakreste 

Hvilket er vakrest?
Nå kan du bestemme hvilket av frimerkene fra 
2022 som er det vakreste.
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