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FORMANNENS HJØRNE  
 
Så ble det et videre liv for «Varianten». Mange trodde at da Gunnar ville 

slutte som redaktør, ville tidsskriftet «varianten finne sin snarlige «død». 

Jeg hadde selv liten tro på noe liv videre for dette bladet. Så er det alltid 

noen som overrasker. Det er ikke noen overraskelse at vi har 

skrivekyndige folk i klubben. Hvis vi tenker på hvor mye Odd Arve og 

Dag har gledet oss gjennom flere år med sine artikler i NFT, burde vi 

ikke overraskes alt for mye over at det kommer nye utgivelser. I tillegg til 

de to nevnte har vi flere andre som stadig bidrar med innhold til bladet. 

Lloyd 
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FRA REDAKSJONEN 
 

Å hoppe etter Wirkola skal ikke være lett sies det, å «hoppe» 
etter Gunnar er heller ikke enkelt. Gunnar har gjort en fantastisk 
jobb i mange år med Varianten, og vi i redaksjonen, og vi er sikre 
på at vi har samtlige medlemmer og hele styret med når jeg sier 
tusen takk Gunnar, håper du ikke slutter å skrive for din viten er 
stor. Hva ønsker vi så med «Nye Varianten»?  Nye Varianten skal 
inneholde noe for enhver smak, fra nybegynneren til de som har 
holdt på en stund, for å få dette til trenger vi hjelp fra dere 
medlemmer. Hva skal vi ta opp i bladet? Vi trenger flere 
skribenter dersom vi skal få dette til. 
   
Som dere ser er Varianten nå annonsefri. Det gjør at vi stilles friere i 

utgivelse og har ingen annonsører å ta hensyn til mht frekvens, 

tidspunkt og annonsens aktualitet.  Det betyr også at vi heller ikke får 

annonseinntekter og må redusere våre utgifter.  Av den grunn 

sendes ikke Varianten pr. post til medlemmene, men kan leses på 

nettet enten som vedlegg i egen utsendelse eller på vår hjemmeside 

www.farsundff.no  De fleste har i dag en eller annen tilknytning til 

internett, som eksempel betaler de fleste regningene sine på 

nett. Noen få eksemplarer vil vi skrive ut og tar med på første møte 

etter utgivelse, men det i en overgangsperiode.  Ta like godt i bruk 

vår hjemmeside, først som sist.  Vi håper du liker den nye 

VARIANTEN.    

N.B. På siste styremøtet ble det besluttet og få ut varianten på post 

til de som ikke har mail eller Facebook. I 2018 vil dette bli slutt da blir 

Nye Varianten kun utgitt via mail, Facebook og vår hjemmeside. Vi 

må bare innse det at data er kommet for å bli, har du problemer med 

å komme i gang, så vær ikke redd for å ta kontakt, våre medlemmer 

sitter med en del kunnskap på dette og vi vil gjerne hjelpe til. Vil du 

på nett, vurderer du å anskaffe data, ikke vær redd for å kontakte 

oss, det er ikke så vanskelig som du tror.. 

 

http://www.farsundff.no/


4 
 

Møteprogram høsten 2017 

21.08.2017 kl.19.00 
04.09.2017 kl.19.00 
16.09.2017 til 17.09.2017 
Lister 2017 utstilling 
Farsund Fjordhotell 
25.09.2017 kl.19.00 
09.10.2017 kl.19.00 

23.10.2017 kl.19.00 
06.11.2017 kl.19.00 
20.11.2017 kl.19.00 
04.12.2017 kl.19.00 
18.12.2017 kl.19.00 
 

Små historier bak motivet 

–  New Zealand 1898 Mt. 

Cook  

Mt.Cook Frimerket ble utgitt i 1898. 

Finnes i 2 farger Stampword nr. 67 & 

67a grålig fiolett og sort fiolett. Mt.Cook er en av flere vulkaner på 

New Zealand. Det finnes 2 hoved topper. High Peak som er 3710 

meter og Low Peak på 3592 meter. Maorienes navn er Aoarngi. Det 

ble besteget 1.gang på juledagen i 1894   

NAURU et nytt samleområde 

Av Kjebb 
 
Under klubbens Dannmarks tur til Løvvanghallen i Nørresundby 
gikk det lenge uten at jeg kjøpte noe så jeg satte meg ned og 
grubla og tenkte at du kan ikke reise til Danmark uten å komme 
hjem med noe og bestemte meg for en siste kikk å da så jeg den, 
en fin liten startsamling fra Nauru og etter den vanlige pruting 
(alltid gode kjøp når det nærmer seg stengetid) kjøpte jeg den.  
I min ungdom var jeg en liten tur til sjøs, jeg fikk sett litt av verden 
og på de 14 mnd. som reisen varte fikk jeg se mange land og vi 
hadde 2,5 jordomseilinger. Ett av de stedene vi besøkte var 
Nauru, vi kom dessverre ikke på land men vi lå tett inntil og lastet 
fosfat (fosfatet som ble utvunnet av øyas guano – fugledrid på 
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 Lista språk. For en ung førstereisgutt virket dette som paradis på 
jord, palmer og strand og ikke minst ett fantastisk blått hav. Når 
jeg begynner å samle på ett nytt land så prøver jeg alltid og sette 
meg inn i landets historie og leser en god del på nettet.  
 
Fra Wikipedia: Nauru (naurisk: Naoero), offisielt Republikken 

Nauru (engelsk: Republic of Nauru; 
naurisk: Repubrikin Naoero), 
tidligere kjent som Pleasant Island, 
er en øy republikk i Mikronesia i det 
sentrale Stillehavet. Øyas nærmeste 
nabo er øya Banaba i Kiribati, 300 
kilometer mot øst. Nauru ligger 
nordvest for Tuvalu, nord for 
Salomonøyene, øst-nordøst for 
Papua Ny-Guinea, sørøst for 
Mikronesiaføderasjonen og sør for 
Marshalløyene. Med 10 084 
innbyggere på 21 km² er Nauru det 

minste landet i Stillehavet, og verdens tredje minste stat etter 
areal – kun Monaco og Vatikanstaten er mindre på den tiden jeg 
var der (1968) var de verdens rikeste, de gjorde ingen ting 
arbeiderne vi hadde ombord var innleid fra andre øyer og 
beboerne reiste (som var gratis, hørte vi) og spiste og ble større 
og større, dette måtte gå galt fosfatet tok slutt også hentet fra 
nettet: Nauru viser at økonomisk velstand ikke alltid er av det 
gode: Levealderen er den laveste i verden, og man topper 
statistikken over antall mennesker med sukkersyke. Du finner 
også verdens tykkeste mennesker på den lille øya. Alt fordi man 
brukte pengene til å spise - spise seg i hjel! 
   Nå er fosfatet så godt som slutt og øya ødelagt. Landet er 
konkurs på grunn av feilslåtte investeringer - og folkene fattige. 
Det var jo frimerker dette skulle handle om. Nauru’s første post 
kontor åpnet i 1905 og  
brukte frimerker fra Marshall Islands. Fra 1914 til 1916 ble 
Australienske frimerker overstemplet North West Pacific brukt. Så 
overtok Engelskmennene kontroll over øyene og Engelske 
frimerker overtrykt NAURU ble utgitt i oktober 1916. Fra 1924 ble 
frimerker produsert i Australia brukt, Samlingen jeg kjøpte i 
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Danmark hadde mye huller Ark fra Stamp Web ble skrevet ut og 
år for år ble montert. Mye og moro arbeid da jeg setter alt inn i 
klemlommer. Å jo det ble en del huller, men man er jo samler og 
skal fortsette å samle, Når jeg kommer så langt at jeg får skrevet 
en mankoliste håper jeg noen frimerkevenner sitter på noe så vi 
kan gjøre et bytte. 
Og det sier jeg frimerker er enormt lærerikt Jeg hadde vel aldri 
satt meg ned for å lese om denne øya og folkene der dersom jeg 
ikke hadde kjøpt denne samlingen. Moralen må jo være at det er 
ikke alltid rikdom er til det gode. Fortsett å samle frimerker og 
begynn gjerne på et nytt land. Utvid horisonten 

 

Over noen eksempler på frimerker fra Nauru 

 

Et hjertesukk. Kjære frimerkevenner skal vi få til «Nye 

Varianten» så trenger vi hjelp. Jeg vet at det er mange skrivekyndige 

der ute som kan hjelpe til med dette vær så snill send noe stoff til 

redaksjonen@farsundff.no HJELP OSS  

 

SKRIV NOE DA VEL 

Vi er på FACEBOOK meld deg inn 

mailto:redaksjonen@farsundff.no


7 
 

Christmas Island. Av Torrey 

Christmas Island er en øy i det indiske hav, 298 km sør for øya Java 

(Indonesia).   

Øyas postale historie kan deles inn i fire epoker:  

Før 1942 var det frimerker fra Straits Settlements som ble benyttet.  Fra 

1945 og til 1948 ble det benyttet frimerker BMA Malaya.  (British Military 

Administration.  I 1948 ble Christmas Island en del av kronkolonien 

Singapore og 15. oktober 1958 overført til australsk administrasjon.  

Jeg fikk for en tid siden dette viste brev av klubbkollega i FFF:  

 

Engelsk 2 ½ d frimerke på konvolutt merket «Forces Air Mail» og 

stemplet «B.F.P.O. Christmas Island 7 JY 57» og ankomststemplet på 

baksiden «Marlow Bucks 18 JY 57» 

Hva var så dette ?  Dette måtte undersøkes på Pc’en og googlet.  

B.O.P.O.  Det kan enkelt oversettes med feltpost på norsk og dette og 

lignende brev fra Christmas Island ble benyttet der da det engelske 

forsvaret var der for på utprøve atombombesprengniner.  Så da fikk 

man en femte frimerkeepoke for Christmas Island som jeg ikke var klar 

over før jeg fikk dette brevet.  Om frimerkesamling er lærerikt ?  
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Frimerkeverdi: Hvor mye er frimerkene mine verd? 
Av: Harald 

Kilde: Stampworld 

I frimerkeverden og i frimerkesamling, er det åpenbart spørsmålene 

om verdien på frimerkene som ofte går igjen.  Og det som høres 

oftest er spørsmålet: 

Hva er mine frimerker verdt?  

Du kan ha en frimerkesamling som du startet opp da du var ung, 

eller du kan ha arvet en fin frimerkesamling fra foreldre, 

besteforeldre og/eller annen familie, eller du fant interesse for 

frimerkesamling på et loppemarked. Uansett hvordan du har fått 

frimerkesamlingen du har nå, er spørsmålene likevel: Hva er mine 

frimerker verd?  Hvordan kan jeg finne ut hva min frimerkesamling er 

verd? 

Frimerker samles av 

forskjellige årsaker.  

Selvfølgelig ønsker enhver 

frimerkesamler at 

samlingen er verd en hel 

masse penger.  Dersom du 

er en som tenker slik, må 

du være forberedt på et 

sjokk.  Sannheten om 

frimerkesamlinger er at 

98 %, grovt sett, av alle 

frimerker har en verdi som er lavere eller lik påtrykt verdi.  Mer 

skremmende er at verdien på de gjenværende 2 % -- 1 % av 

frimerkene er verd mellom 100 til 1000 kroner, og de siste 1 % er 

verd masse penger (kjente og sjeldne frimerker). 

Hvordan finne verdien på frimerker 

Hvis du har planer om å selge frimerkene dine eller svært interessert 

i å vite verdien på din frimerkesamling, så har du 5 alternativer: 
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Finne verdien på egenhånd, bruke kataloger – enten i trykt utgave 

eller via Internett, besøke frimerkeutstillinger eller ta med samlingen 

til en ekspert eller frimerkehandler som tilbyr profesjonell 

frimerketaksering for å få hjelp til å finne verdien på samlingen din. 

Alternativ 1: Finn frimerkeverdien selv 

• Identifiser frimerket  

• Finn ut når frimerket ble utgitt  

• Finn frimerkets alder og brukt papirtype  

• Se på motivets sentrering  

• Sjekk tilstand på frimerkets lim  

• Finn tilstanden på frimerkets perforering  

• Kontroller om frimerket er stemplet eller ikke  

• Finn sjeldenheten på frimerket  

Vurdere frimerkets tilstand – Frimerker graderes med 3 ord: lyd 

(frimerker uten feil), defekt (har ubetydelige feil som små bretter i 

hjørnene), eller defekte (har betydelige feil som store bretter, sår, 

hull eller flekker). Frimerkenes tilstand er videre delt i 7 nivåer: 

ekstremt fine, svært fine, fine, gode, gjennomsnitt, godkjent, og 

under gjennomsnitt. 

Finn ut hva etterspørselen etter frimerket.  Uansett hvor mange 

sjeldne frimerker du har og hvor god tilstand de er i, du får ikke en 

høy pris for merket om det ikke er ettertraktet hos frimerkesamlere. 

• Finn ut om frimerket har en interessant og kontrollerbar historie 

 



10 
 

 

Alternativ 2: Bruk en trykket katalog 

Ved å studere innholdet i en 

frimerkekatalog eller -

leksikon, kan du finne 

verdien og historien til 

frimerket. Du kan bruke 

kataloger som the Stanley 

Gibbons Stamp Catalogue, 

The Stamp Collector's 

Encyclopedia by R.J. 

Sutton, The Encyclopedia of United States Stamps and Stamp 

Collecting, ogg mange andre. 

Alternativ 3: Let etter verdien på Internett 

Heldigvis er det mange steder på Internett som kan hjelpe deg med 

å verdsette individuelle frimerker og/eller hele samlingen.  Auksjons-, 

frimerkehandlere-, frimerkeforum-, og frimerkesteder laget av 

frimerkesamlere og entusiaster kan en finne på en enkel måte.  

Disse stedene kan gi deg en idé om gjellende markedsverdi på et 

bestemt merke. 

Alternativ 4: Frimerkeutstillinger 

Å besøke en frimerkeutstilling eller to vil kunne gi deg en mulighet til 

å finne gjeldende markedsverdi for forskjellige merker.  Et besøk på 

en frimerkeutstilling gir deg også anledning til å snakke med andre 

frimerkesamlere og -entusiaster.  Noen av disse vil kanskje gi deg 

sin vurdering av verdien på din samling. 
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Alternativ 5: Finn verdien via en frimerkeekspert, 
forhandler eller takstmann 

De fleste seriøse frimerkesamlere er enige i at den beste måten å 

finne verdien på frimerke-samlingen er å bruke en profesjonell 

takstmann.   Det er frimerkeeksperter og forhandlere som takserer 

frimerker mot godtgjørelse.  Det finnes også noen 

frimerkeforhandlere som kan være interesserte i å kjøpe samlingen 

til takst, men reduserer prisen med takseringskostnadene 

Å fastsette frimerkeverdier tar tid, anstrengelser 
og undersøkelser 

Fastsetting av verden på en frimerkesamling, gamle og nye frimerker 

avhenger svært av hva slags frimerker det er snakk om.  Det er 

mange forskjellige måter å bestemme verdier og den nøyaktige 

verdien. 

Den eneste sikre metoden for å fastslå verdien selv er å lære seg å 

evaluere samlingen kontinuerlig, noe som selvsagt tar tid, 

anstrengelser og svært mye og mange undersøkelser. 

Utstyr for frimerkesamlere  

Av Harald 

Kilde Stampworld 

Nødvendig utstyr for 

frimerkesamlere kan 

skaffes uten store 

kostnader. Å 

begynne som 

frimerkesamler er 

ikke dyrt 

sammenlignet med 

annen hobby. Å 
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velge det rette utstyret, vil sikre at en nybegynner får en grei start på 

hobbyen. 

Det meste frimerkeutstyret kan skaffes fra frimerkeforhandlere, men 

det er også mulig å finne dette i lokale butikker som f.eks. 

bokhandel. Også i varehus-lignende butikker kan du finne 

frimerkeutstyr tilsvarende det frimerkehandlere selger. 

For å være ærlig, så trenger en ikke noe utstyr for å bli 

frimerkesamler. Men, for å ha større glede av hobbyen kan det være 

greit å ha utstyr for å kunne identifisere, organisere, behandle og 

beskytte samlingen din på en god måte. 

Hva slags utstyr er det behov for 
I motsetning til f.eks. tennisspillere, som virkelig trenger dyre tennis-

racketer, baller, vesker, sko, antrekk og annet obligatorisk utstyr for 

å ha glede av sporten, kan frimerkesamlere ha glede av hobbyen 

med bare litt utstyr.   Frimerkeutstyret kan deles i to hovedgrupper: 

Det som er absolutt nødvendig for samlere, og det som kan være 

kjekt å ha når budsjettet tillater det. 

 

Frimerkeutstyr – Det viktigste man «må ha»  
• Album – Du kan selvfølgelig ta vare på frimerkene i f. eks. 

en skoeske, men setter du frimerkene inn et album kan du 
vise fram samlingen på en enkel måte.  Det finnes album 
med plass til frimerker fra hele verden, album for et enkelte 
land, motivalbum (båter/skip, dyr, blomster o.l.) og frimerker i 
blokker og ruller.  Du kan kjøpe ferdige album eller du kan 
lage et album selv.  

• Frimerkehengsler eller klemlommer – I filatelien er 
frimerkehengsler og klemlommer vanlig frimerkeutstyr for å 
lime inn frimerker i et album.  Frimerkehengsler er små 
transparente rektangulere papirbiter som er hengslet.  
Papirbiten er dekket med lim på den ene siden.  Hengslene 
gjør at du kan sette inn frimerket i et album uten å påføre 
frimerket skade.  Du kan senere løfte frimerket litt opp fra 
arket for å kunne se etter blyantmerke, vannmerke, lim o.l. 
på baksiden av merket.  Klemlommer er plastbiter med 
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transparent eller sort bakstykke og en klart framstykke.  Det 
er påført lim på baksiden av bakstykket for å kunne lime inn 
klemlommen i et album.  Frimerket holdes på plass mellom 
bak- og framstykket. Klemlommer brukes ofte på postfriske 
merker (som har originalt lim fremdeles), men kan 
selvfølgelig brukes på andre merker også.  Det er opp til deg 
selv om du vil bruke hengsler og/eller klemlommer som en 
del av utstyret ditt.  
 

• Pergamynkonvolutter – er vel et av det mest vanlige 
frimekeutstyret for å oppbevare frimerker. Pergamyn er et 
glatt og svært tynt papir som tåler vann og luft. Normalt er 
pergamyn gjennomskinnelig, men å tilsette en mindre 
mengde fargestoff gjør det ugjennomskinnelig eller farget.  
Av og til er også hengsler laget av pergamyn.  
 

• Frimerkepinsett – Frimerkepinsett er kanskje det viktigste 
utstyret en frimerkesamler kan ha. Frimerkepinsetter er lik en 
alminnelig pinsett, men de har glatt gripeflate som er 
designet for å behandle frimerker forsiktig.  Frimerker er kan 
være skjøre og å behandle dem uforsiktig vil garantert skade 
dem.  Den beste måten å unngå at frimerker blir skadet på, 
er å bruke frimerkepinsetten når man behandler frimerkene. 
Når du bruker frimerkepinsett i stedet for fingrene, reduserer 
du risikoen for å ødelegge taggingen, gummieringen på 
postfriske merker, lage rift i merket eller overføre olje og skitt 
fra fingrene til merkene.  
 

Ønsker du å holde frimerkene dine fine, så prøv å berøre merkene 

så lite som mulig.  Bruk godt frimerkeutstyr.   Ønsker du å holde 

frimerkene dine fine, så prøv å berøre merkene så lite som mulig.  

Bruk godt frimerkeutstyr.   Når du behandler våte frimerker, Når du 

behandler våte frimerker, så bruk alltid frimerkepinsett.  Uansett hvor 

godt du vasker hendene, er den naturlige oljen fra skinnet ditt en 

potensiell risiko for å ødelegge merkene dine. 

Frimerkepinsetter fins i 4 forskjellige typer avhengig av 

spissen: spiss, åre eller skjeformet, spadeformet og vinklet 
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eller vridd. 

 

Forstørrelsesglass – Med et godt forstørrelsesglass kan 

frimerkesamleren se, ikke bare på egenskapene men også 

på frimerkets tilstand. Forstørrelsesglasset gjør også at man 

kan studere de fine detaljene man kan finne på merkene.  

• Taggmåler – Tagger er restene etter de hullene som er 
laget mellom frimerkene for å gjøre det enklere å fjerne 
frimerkene fra hverandre. Standard måte å måle tagger på 
er å telle hvor mange huller det er på 2 cm eller 20 mm felt 
På frimerker er det oftest en variasjon mellom 11 og 14 
tagger per 2 cm. 

Taggene er ikke bare til hjelp for å fjerne frimerkene fra 

hverandre, men fordi det er brukt forskjellig størrelse og type, 

kan man identifisere frimerkene ut fra kjente tagg-forskjeller.  

Akkurat som at tvillinger har forskjellig personlighet, kan to 

frimerker som ser nøyaktig like ut ha forskjellig størrelse 

og/eller type på taggene.  Hvordan taggene er utformet kan. 

faktisk bestemme frimerkenes verdi 

En taggmåler består av flere skalar der man kan måle 

taggene langs yttersidene på frimerket.  Taggmåleren er et 

av basisutstyret til en frimerkesamler fordi den gjør 

taggmålingen svært enkel. En taggmåler kan være laget av 

metall, kartongpapir eller plastikk.  Når man bruker en 

taggmåler flytter man frimerket langs måleskalaene til man 

finner en skala som stemmer med frimerkets tagger.  Bruk 

pinsett til å flytte frimerket.. Taggstørrelsen er trykt på den 

enkelte skala.  Mange frimerker har forskjellige 

taggstørrelse på sidene og topp/bunn.  I kataloger oppgir 

man størrelsen på topp/bunn først og deretter sidene. 

 

• Vannmerkeskål – For en frimerkesamler er et vannmerke et 
sikkert tegn til å avdekke falske frimerker.  Vannmerker kan 
også brukes til finne forskjellen mellom normale og sjeldne 
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frimerker.  Hvis du finner 2 identiske frimerker men med 
forskjellig vannmerke, så er hvert frimerke en separat 
identifiserbar utgave.  Det «klassiske» vannmerket på 
frimerker er en tynn krone eller et nasjonalsymbol.  Det kan 
være et enkelt vannmerke på hvert frimerke eller som del en 
kontinuerlig rekke.  På 1800-tallet og begynnelsen på 1900-
tallet finner man vannmerke på nesten alle frimerker, men 
det er sjelden i bruk på nyere merker.  Du kan likevel fortsatt 
finne land som bruker vannmerker. 
 

For folk flest er vannmerke rett og slett en tynnere del av 

frimerkepapiret med et motiv som kan sees når papiret 

legges i væske eller holdes opp mot en lyskilde. 

 

De fleste vannmerker kan man se på baksiden av frimerket 

med det blotte øye.  Men noen vannmerker kan være 

vanskelige å oppdage og man trenger hjelp for å se dem. Det 

er konstruert mye forskjellig utstyr, men det enkleste, billigste 

og trolig også det mest effektive er en liten sort 

vannmerkeskål av plastikk.  Legger du frimerket i skålen, 

med billedsiden ned, vil du svært ofte kunne se vannmerket.  

Men av og til kan det være nødvendig med noen få dråper 

med  

væske for å kunne se vannmerket 

• Kataloger – En katalog for det landet eller det området du 
samler kan være til hjelp for å finne, organisere, verdisette og 
få oversikt over samlingen din. Det finnes kataloger som 
dekker de fleste land i verden, men også spesial-  og 
motivkataloger.  Mange frimerkesamlere liker Internet-
baserte kataloger som StampWorld.com. Trykk her for å se 
denne katalogen 

.  
 

 

 

http://www.stampworld.com/en/maps/Africa/


16 
 

Frimerkeutstyr – Spesial- eller  «kjekt å ha»-utstyr  

   

• Innstikkark eller Innstikkbøker – Det er ikke lurt å oppbevare 

dine dublikatmerker i 

en skoeske.  I esken vil 

frimerkene lett bli 

brettet, krøllet, klistret 
sammen eller skadet på 

andre måter.  

Oppbevarer du 
frimerkene i 

pergamynkonvolutter 

reduserer du risikoen 

for å skade merkene.  Men pergamynkonvolutter er ikke ideelt for 
oppbevaring av frimerker over lang tid.  Skal duplikatmerkene 

oppbevares over lengre tid er Innstikkark og/eller Instikkbøker et 

bedre oppbevaringssted.  Instikkbøker er nærmest et album, men 
med gjennomsiktige vinyllommer som gjør det enkelt å sortere og 

se merkene.  Det er ikke behov for frimerkehengsler eller 

monteringsutstyr når en bruker Innstikkark eller -bøker.  

  

• Fargekart-- Fargekartene for frimerker ser ut som fargekart for 

maling.  Det er felter med forskjellige fargenyanser og -navn.  Du 
kan da holde frimerket mot fargekartet og finne den fargen som 

er lik den på frimerket.  Fargekartet kan være til hjelp når du skal 

skille et frimerke med fargenyanse fra et ordinært merke.  Men 

det beste fargekartet til det bruk er egentlig selve frimerkene.   

også bruke hansker og lange ermer for korte UV-stråler 

kan skade huden din.  Det finnes også mye annet 

frimerkeutstyr i tillegg til det som er nevnt over. 

  

Hos forhandlere kan du finne: 

1. Rulle- og giljotin-papirkutter, som er svært nyttig når du 

skal bruke klemlommer. 

2. Limstift 
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3. Syrefritt papir for å lage egne album 

4. Papir-tester for å kontrollere at papiret er syrefritt 

5. Polstrede ringpermer for lage flotte album 

6. Arklommer av god kvalitet 

7. Lysboks for å finne stempel eller å kontrollere at et 

frimerke ikke er ødelagt 

Tips til nye frimerkesamlere 
Til å begynne med trenger du frimerkealbum, oppbevaringsbokser, 

frimerkepinsett, forstørrelsesglass og kanskje noen frimerkehengsler 

eller klemlommer.  Finn en pinsett-type som passer hånden din slik 

at du kan bruke den uten å anstrenge deg for mye.  Du bør alltid 

prøve en ny pinsett før du kjøper den. 

Du vil alltid trenge en oppbevaringsboks for dine nyervervede 

frimerker, slik at du senere kan flytte merkene fra boksen til et album 

eller Innstikkbok.  Frimerker du vil ha, settes inn i album mens 

dublikater og/eller merker du ikke vil ha i album plasseres i en 

Instikkbok.  Innstikkbøker med duplikater og/eller ikke-aktuelle 

frimerker kan senere enten selges eller gis bort.  Hvordan du vil 

organisere Innstikkbøkene, etter land, år eller motiv, gjør du som du 

liker best selv. 

Det kan være greit å ha to forstørrelsesglass – et for vanlig bruk og 

et annet med bedre forstørrelse til finere studier av frimerkene. 

Avhengig av hva du liker, så kan du anskaffe enten frimerkehengsler 

eller klemlommer.  For de fleste nybegynnere vil hengsler være 

enklest.  Da kan du kjøpe frimerker med hengsel-rester og derved 

redusere oppstartkostnaden.  Det viktigste er likevel at 

frimerkehengslene gjør at samlere kan se og glede seg over 

skjønnheten til frimerkene.  Det kan være vanskelig å se alle detaljer 

og farger gjennom plasten til klemlommene 
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Tysk bygningsserie 1948 

Mange av oss samler katalogsamlinger etter land fra nr. 1 til dags 

dato.  Med dagens utgivelsespolitikk i mange land er det etter hvert 

blitt en dyr måte å samle frimerker på (for ikke å si umulig !)  Da er 

det kanskje en ide å velge seg ut en serie fra et land, en epoke eller 

noe som egner seg for en spesialsamling.  (Du har sikkert noe 

liggende !!)  

Her en kveld kom jeg over en serie som fattet min interesse.  

Merkene er fra det senere Vest-Tyskland og kom ut i 1948 i den 

engelske og amerikanske Zone og er kjent som den tyske 

bygningsserien.  Merkene som her er vist er et utdrag av de nevnte 

merkene.  

Hva er så spesielt med disse at 

man kan kalle dem egnet til en 

spesialsamling?Jo, de har to 

forskjellige taggingsvarianter. 

Flere av valørene har forskjellig 

gravering i verdiangivelsen.  

Merkene hvor Kølnerdomen er 

avbildet finns i 4 typer, 

markvalørene finns med lang og kort trapp og så finns det en variant 

i vannmerke.  At det også finns (kostbare) taggingsvarianter krydrer 

søket etter den store frimerkegevinsten.  Fargenyanser er også 

fremtredende.   

Alt dette slik Afa har katalogisert dem fra nr. 71 til 98a.  Men her 

finns andre mere utdypende kataloger og tidligere utgitte 

spesialkataloger med tysk grundighet.  Hva venter du på ?  Sett i 

gang og få mange hyggelige timer med dine frimerker.  God jakt !   

Torrey. 
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Frimerkets Historie 

 av Harald.  

 Kilde Stampworld 

Det første postfrimerket i verden ble introdusert i mai 1840, One 

Penny Black. Dette er i hovedsak kun et glimt av frimerkerhistorie. 

Du lurer kanskje på – hvordan  sendte og mottok folk post før 

frimerkenes tid?  Og hvordan kom de på å ta i bruk frimerker? 

Tiden før bruk av konvolutter og 

postfrimerker 

Siden 1840-tallet har postfrimerker blitt brukt ved forsendelse av 

brev og post.  Før postfrimerket eksisterte ble blekk og håndstempler 

brukt.  Stemplene var laget av kork eller tre.  Blekket og 

håndstempelet ble brukt til å frankere posten og verifisere at 

forsendelsen var betalt.  Uansett hvor primitive eller inviklede de 

forskjellige systemene for å sende meldinger og post var før 1840. 

så ble alltid posten sendt uten postfrimerker.  

I den første tiden etter at posttjenesten, eksisterte verken konvolutter 

eller postfrimerker. Sanheten er at folk likte ikke å bruke konvolutter 

fordi de ble sett på som et ekstra papirark som bare økte kostnaden 

på postforsendelsen.  Skulle du sende et brev behøvde du kun å 

folde ammen arket og forsegle det.  Den personen som skulle motta 

brevet ditt måtte betale en avgift for å få brevet.  Fordi avgiften var 

svært høy valgte mange å ikke innløse brevet.  Noen personer laget 

til og med brevkoder for å snyte posttjenesten.  De skrev hemmelige 

tegn på utsiden av brevet som viste hva innholdet var.  Mottakeren 

kunne bare se de hemmeige tegnene for deretter å nekte å motta 

brevet og ungikk derved å måtte betale.  På grunn av dette måtte 

posttjenesten gå over til et system hvor posten måtte betales ved 
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innlevering.  Nå måtte senderen betale forsendelsesavgiften – og det 

er starten på vår historie  

Rowland Hill og postkontor reformen 

I 1835 kjempet Rowland Hill (en engelsk lærer, oppfinner og 

sosialreformer) for å få til en 

postkontorreform. Hans arbeide 

banet vei for godkjenningen av the 

Uniform Penny Post – postale avgifter 

ble basert på vekt framfor størrelsen 

på postforsendelsen. I 1837 fant 

Rowland Hill opp det første klebe-

frimerket – begynnelsen på 

frimerkenes historie – som han ble adlet for. One Penny Black, den 

ultimate brikken i frimerkehistorien, ble utgitt i England i 1840. 

Utgivelse av frimerker gjorde det i praksis mulig å forhåndsbetale 

brev og post til en lav avgift. 

 

Den første bruken av frimerker 

Sir Rowland Hill designet det første frimerket med verdien en penny.  

Og siden det frimerket var trykket i sort, er det i frimerkehistorien blitt 

kjent som One Penny Black – verdens første frimerke. 

Historiens første frimerke One Penny Black, ble alment tilgjengelig 1. 

mai 1840 og godkjent til bruk fra 6. mai 1840. Etter 2 dager, 8. mai 

1840, ble Two Penny Blue utgitt. Begge frimerkene viser et gravert 

siluett av dronning Victoria.  Ingen av merkene har tagger, fordi 

tagging ikke var oppfunnet på den tiden.  Frimerkene ble skilt fra 

hverandre med kutteredskap (trolig saks). 

På den første frimerkeutgivelsen var det ikke nødvendig å navngi 

utgiverlandet.  Faktisk er Storbritania den eneste utgiver som ikke 
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har navnet trykt på frimerket – de bruker siluettet til den regjerende 

regent som identifikasjon. 

Etter at frimerket var introdusert i Storbritana, gjorde det 

forhåndsbetalte postsystemet at antall brev og postforsendelser 

økte.  Før 1839 er det estimert at antall sendte brev var ca  76 

millioner i året.  I løpet av 1850 økte forsendelsene omtrent 5 

ganger, til ca. 350 millioner, og den fortsatte å øke jevnt til slutten av 

det 20. århundre.  Mer moderne metoder for postforsendelse 

reduserte bruken av posttjenester som benytter frimerker. 

Framveksten av frimerkesamlere 

Eksistensen av frimerker har trigget framveksten av frimerkesamlere 

og frimerker fra alle land har vært samleobjekt.  Kort tid etter at at 

det første frimerket ble introdusert i 1840 begynte folk å samle på 

dem.  Lite ante de om at deres nyoppdagede adspredelse, å samle 

frimerker, skulle bli et fenomen som spredte seg overalt og at noen 

av frimerkene de hadde skulle bli svært verdifulle. 

Filateliens verden 

Filateli er studier av frimerker, posthistorie og andre frimerkerelaterte 

ting.  Å samle frimerker betyr ikke at man nødvendigvis må studere 

frimerker.  Faktisk kan du kalle deg filatelist selv om du ikke eier et 

eneste frimerke.  Et godt eksempel på det er at frimerker som 

studeres av filatelister kan være sjeldne merker som har signifikant 

verdi i posthistorien, eller merker som nå kun finnes på museum. 

Små historier bak motivet –  New Zealand Lake 

Taupo & Ruapehu   

Utgitt i 1898 og 1907. SG. Nr 247 

1d og SG. Nr. 379 4d. Beklager 

men dette ble den lille historien 

som ble lang. Nok en gang ble jeg 
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fasinert av å lese om motivet. Mt. Ruapehu eller bare Ruapenu er 

faktisk en av verdens mest aktive vulkaner den har jevnlige utbrudd. 

Vulkanen består av 3 topper.  

Mount Ruapehu, eller bare Ruapehu, er en aktiv vulkan ved den 

sørlige enden av Taupos vulkaniske sone i New Zealand. Det ligger 

23 kilometer nord for Ohakune og 23 km sørvest for den sørlige 

kysten av Lake Taupo, i Tongariro National Park. Ruapehu, den 

største aktive vulkanen i New Zealand, er det høyeste punktet på 

Nordøya og har tre store topper: Tahurangi (2.797 m), Te Heuheu 

(2.755 m) og Paretetaitonga (2.751 m). Det dype, aktive krateret er 

mellom toppene og fyller med 

Crater Lake mellom store 

utbrudd.  

I tiden utbrudd har vært 

registrert har store utbrudd 

vært rundt 50 år fra 

hverandre, [3] i 1895, 1945 

og 1995-1996. Mindre 

utbrudd er hyppige, med 

minst 60 siden 1945. Noen av de mindre utbruddene på 1970-tallet 

genererte små askefall og lahars (mudder) som skadet skifields. [4] 

Mellom store utbrudd dannes varme sure Crater Lake former, matet 

ved å smelte snø. Store utbrudd kan utelukke vannsvannet helt. Der 

en større utbrudd har deponert en tephra-damme over innsjøen, kan 

dammen kollapse etter at sjøen har fylt opp og steget over nivået av 

det normale utløpet, utløpet av vann som forårsaker en stor lahar. I 

2000 ble ERLAWS-systemet installert på fjellet for å oppdage en slik 

sammenbrudd og varsle de aktuelle myndighetene. 

1945 utbrudd og etterspørsel 

Utbruddet i 1945 tømte Krater Lake og dammet uttaket med tephra. 

Krateret ble langsomt fylt opp med vann, til den 24. desember 1953 

kollapset tephra-dammen og forårsaket en lahar i Whangaehu-elven. 

Lahar forårsaket Tangiwai-katastrofen, med tap av 151 liv, da 

Tangiwai-jernbanebroen over Whangaehu-elva kollapset mens lahar 
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var i full flom, like før et ekspresstog krysset det. 

Det var allerede kjent at elven delvis hadde undergravet en av 

broens brygger, og lahar avsluttet jobben, noe som førte til at broen 

kollapset. Selv om det var advart om den kollapsede broen, kunne 

togføreren ikke stoppe toget i tide, og seks av vogner falt i elva. 

Mye spennende å lese her og nok en gang har et frimerkemotiv lært 

meg noe. Motivsamling, hvorfor ikke starte med fjell og vulkaner her 

er mye stoff og ikke minst merker å ta av.MAN SLUTTER ALDRI Å 

LÆRE AV FRIMERKER 

Populære motiv 
Visste du at det for øyeblikket er mer enn 27.000 forskjellige 
blomstermerker i Stampworld-katalogen? Flora er en av de mest 
populære temaene for samlere, på grunn av de mange mulige 
forskjellene i design og naturens natur. 
  
Delvis på grunn av populariteten til temaet, utstedes et stort antall 
blomstermerker  hvert år av postmyndighetene over hele verden. 
Landene viser ofte blomster, planter eller scenarier, som er knyttet til 
landet, enten gjennom tradisjon eller symbolikk. Visse blomster er 
foretrukket, avhengig av landet, da de forskjellige landene pleier å 
favorisere flora som er knyttet til landet. Frankrike viser for eksempel 
ofte liljer og roser på frimerker, som vist nedenfor. 
 
Et annet favorisert tema for samlere, er People on Stamps. I de 
tidlige dagene med frimerkeutstedelse var frimærker oftest et portrett 
av monarken eller nasjonalherren i landet. Siden da har temaet tatt 
på seg, og i tillegg til presidenter og monarker har frimerker nå 
kjendiser fra forskjellige bakgrunner, for eksempel sport, fjernsyn, 
vitenskap og mange andre. Og folkene som er omtalt, kan være 
både til stede og historiske figurer. Musikere blir ofte portrettert, som 
de under av Ray Charles & Jonny Cash. 
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LANG REISE 

Et brev sendt til Australia fra London i februar 1959 med feil adresse. 

Prøvd om adressert  til en annen by (YANCO) påført med penn 

«unknown Yanco» og så er det en mengde påtegnelser. Kan noen 

av klubbens medlemmer fortelle hva som videre har skjedd med 

brevet. Mail til redaksjonen@farsundff.no 

På baksiden står det «Germany see at end» også noe jeg ikke 

forstår. Dette brevet er nok fra den tiden da posten skulle frem 

uansett hvor mye resurser det tok. Slik er det nok dessverre ikke i 

dag, nå virker det som mottoet er posten skal ikke fram. 

LISTER 2017 
 
Påmeldingsfristen til frimerkeutstillingen Lister 2017 er gått ut og det 
blir over 90 ramme konkurranse-
klassen. 12 rammer i den 
nasjonale en-rammes utstillingen, 
og 77 på den regionale.  
I tillegg kommer noen rammer i 

klassen «Samlerglede» (Som ikke 

blir bedømt, men hvor utstillerne 

får diplom)  

Av utstillerne er det flere fra klubben, noe som er veldig bra!  
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Utstillingskomiteen har hatt mange møter og det mesteer godt i 

gjenge. 

Hva kan du gjøre for at utstillingen skal bli vellykket?  

 
1. Vi planlegger å montere rammer fra ca kl. 12 og 

utover på torsdag den 14. Dessuten å starte å sette 
opp eksponater (ark som skal stilles ut) utover kveld 
på torsdag. Jo flere vi er på dette jo hurtigere går det.  
Blir vi ikke ferdig i løpet av torsdagen forsetter vi på 
fredag formiddag.  Ta kontakt med Erling 
(Knudstad) om du kan bidra her.  

2. Under utstillingen (lørdag og søndag) trenger vi også 
noen som kan bemanne foreningens stand under 
utstillingen. Blant annet selge PFer og spesial-
konvolutter, gi de som ønsker det, avtrykket av 
utstillingsstempelet på PFer mv. Ta kontakt med 
Harald (Samuelsen) om du kan bidra her. 
Åpningstidene for utstillingen er: Lørdag kl. 10 til 16, 
søndag kl. 10 til 15. 

3. Utstillingen stenger kl. 15.00 på søndag. Da trenger 
vi så mange som mulig til å demontere rammer, og få 
disse på plass i containeren som de kom i. Jo flere 
som kan stille da, jo hurtigere går det. Ta kontakt 
med Erling (Knudstad) om du vil være med på dette.  

Som dere vet så fyller Farsund Filatelist Forening 50 år i år. Dette 

blir markert med en jubileumsmiddag om kvelden lørdag den 16. 

september. Det blir servert en tre-retters middag, og det vil også bli 

premieutdeling for utstillerne under denne middagen. Pris m.v. er 

ikke fastsatt pr nå, men det blir under kr 500 pr pers. Eks drikke.   

Det er plass til ca 50 i lokalet (Florida) på Farsund Fjordhotell. Slik at 

om du og evt ledsager ønsker å være med på denne, ta kontakt 

med Torrey (Nilsen) Vi håper at mange av klubbens medlemmer 

blir med på denne festmiddagen for å feire FFF sine 50 år, i tillegg til 

utstillingskomiteen og jury håper vi også at mange av utstillerne 

melder seg på.  
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Ytterligere info om dette vil også bli gitt på klubbmøtene. 

Sammen skal vi gjøre «Lister 2017» like vellykket som de andre 

«Listerutstillingen» vi har arrangert. Så ta kontakt med Torrey og 

Erling for både jobbing og fest! 

Farsund Filatelist Forening 50 år i 2017 

Farsund Filatelist Forening ble stiftet i 1967.  Flere grupperinger av 

frimerkesamlere hadde uformelle sammenkomster i hjemmene om 

frimerker hvor bytte av frimerker og kjøp fra utvalgshefter hvor noen 

var medlemmer i andre frimerkeklubber som hadde sirkulasjonringer 

pr. post.  Frimerker og frimerkesamling var i vinden på den tiden og 

spørsmålet om å danne en frimerkeklubb ble stadig nevnt.  Som 

nevnt så gjort og første konstituerende møte ble holdt i Farsunds 

Avis lokaler. 

Vi er i dag 48 hovedmedlemmer, hovedsakelig fra Farsund 

kommune men vi har også medlemmer  fra Lyngdal og Kvinesdal.  

Medlemmene samler på det meste innen frimerker.  Hver på sin 

måte; de fleste i innstikksbøker og albumer.  Noen har tatt et steg 

lenger og stiller ut sine egen monterte samlinger på utstillinger.  I 

FFF er alle frimerkesamlere velkomne som medlemmer.   

Møter:  Hver 14 dag har vi møte på HUSAN i Farsund.  Møtene 

starter kl. 19.00. På møtene er det som regel et lite innlegg om 

frimerker eller frimerkerelaterte ting .   Vår bytteleder stiller alltid med 

utvalgshefter hvor man kan få kjøpt frimerker.  Det er også en liten 

auksjon som også er med på å skape god stemning.  Auksjonene er 

svært populære med utbud på norske og utenlandske frimerker, 

rotekasser, landesamlinger mm alt til hyggelige små priser !  At 

møtene fenger viser fremmøte som ligger på ca 20 hver gang.  Det 

sosiale samværet er også viktig. 

Medlemsfordeler:  Foruten det nevnte så får medlemmene tilsendt 

Norsk Filatelistisk Tidsskrift.  De får tilgang på utvalgsheftene og 

kan, om ønskelig, bli med på sirkulasjonsring for heftene slik at man i 

ro og mak kan sitte hjemme å kjøpe fra heftene før de leveres videre 
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til nestemann på sirkulasjonlsisten.   Man kan dessuten få låne 

tidsskrifter og  kataloger fra vårt bibliotek.  Få tilgang til vår 

hjemmeside og ikke minst få råd og tips om frimerkesamling.  Våre 

aktiviteter utover klubbmøtene inspirerer og lager samhold mellom 

medlemmene. 

Farsund Filatelist Forening er også tilsluttet Norsk Filatelistforbund 

og gjennom forbundet og forbundets hjemmesider får vi stadig  ny 

ajourført informasjon om utstillinger, samlermesser o.l. 

Er du frimerkesamler i Listerregionen og ikke medlem av en 

frimerkeklubb, så er Farsund Filatelist Forening et godt alternativ til 

stadig å «få påfyll» for en hobby som fenger mange, svært mange 

mennesker i hele verden. 

Personlige frimerker (PF)  

Hva er personlige frimerker?  

Posten Norge tilbyr å lage 

frimerker hvor du selv velger 

motiv.  Det kan være deg selv, 

båten din, bilen din, hunden din 

osv osv.  Betingelsen er at du 

bestiller merkene digitalt og 

betaler for portoen pluss 

kostnadene med produksjon av frimerkene.  Frimerkene kan brukes 

til forsendelse både innenlands og utenlands.  For nærmere 

informasjon se www.posten.no 

 

Hovedkomiteen for LISTER 2017 har 

valgt å lage 4 PF’er for innenlands A-

Post.  Alle er laget rundt temaet for 

utstillingen: Det amerikanske Lista/Det 

norske Amerika.  De første har vært til 

salgs over en tid nå og dette sammen med de som ble utgitt i 

forbindelse med American Festival i Vanse (last weekend in June), 

http://www.posten.no/
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kan du fortsatt kjøpe på vår stand under 

utstillingen på Farsund Fjordhotell 16. og 17. 

sept.  Det siste PF’et vil være seilskipet 

Hercules som var den først skip fra Sørlandet 

som gikk direkte til U.S.A. med emigranter.  

Hvor gikk det fra?  Farsund havn selvfølgelig.  

Den kjente maleren Hans Gude har malt 

Hercules i Farsund havn.  Dette siste PF’et er i 

skivende stund ikke bestilt hos Posten, men det 

vil også være klart for salg 16. og 17. 

september på Farsund Fjordhotell sammen med de 3 andre 

frimerkene.  

 

Besøk vår hjemmeside: www.farsundff.no 

 

http://www.farsundff.no/

