Nytt samleområde:

Nå kommer også frimerker i selvklebende småark à 50 på affixingruller!
Samtidig med utgivelsen av de
første frimerkene i serien om
norske polare områder, ﬁkk vi
også starten på en spennende
ny samling i norsk ﬁlateli: Selvklebende frimerker fra disse
småarkene produsert i ruller!
Kjøper du frimerkene på postkontoret eller hos Postens Frimerketjeneste, vil du se at disse frimerkene, med motiver fra dyrelivet
på Bouvet-øya, i utgangspunktet
er produsert i småark. Men for å
kunne produsere førstedagsbrev,
Årbøker, presentasjonssett og
andre ﬁlateli-produkter på en effektiv måte, produseres heretter
disse selvklebende frimerkene
også i ruller, såkalte aﬃxing-ruller.
Norsk Filatelistforbund kan nå tilby
samlerne å bli med fra starten og
på den måten sikre seg 5-striper
fra disse rullene i en egen eksklu-

siv samling. Det er kun gjennom
forbundet man kan sikre seg en
slik samling!
Satt i system
Mange kjenner til at forbundet allerede for ﬂere år siden introduserte
en egen samling med 4 blokker, 3og 5-striper fra aﬃxing-ruller, men
det var altså for ”vanlige” selvklebende frimerker til rull og Z-hefter.
I og med at stadig ﬂere frimerker
vil bli produsert i selvklebende
form på denne måten i småark a
50, var det naturlig at også dette
spennende samleområdet ble satt
i system. Er man med fra starten
kan man bygge opp en samling
som vil bli sterkt etterspurt, og
planen er at det maksimalt vil bli
laget 100 slike samlinger.

I Facit-katalogen
Forbundets opprinnelige samling
vil fortsatt bli utvidet
etter hvert som nye
frimerker til rull og
Z-hefter blir utgitt,
for 2018 vil tillegget
for dette koste NOK
3000,-. Og noe som
gjør samlingen av
begge disse typene frimerker ekstra
spennende, er det
faktum at Facit-katalogen, som brukes i
hele Europa som den
viktigste spesialkatalogen for nordiske
frimerker, vil katalogisere disse aﬃxingrullene fra førstkommende katalog som
Slik fremstår frimerkene på en aﬃxing-rull før de utkommer til høsten.
kuttes opp til Forbundets nye eksklusive samling Det betyr at samlere
i et opplag på kun maksimalt 100
av norske frimerker
58

i hele Europa vil bli oppmerksom
på dette nye samleområdet, noe
som på sikt nok vil ha en positiv
utvikling på verdivurderingene,
siden opplaget er på 550-striper
fra aﬃxing-rullene som igjen blir
kuttet til 4-blokker, 3- og 5-striper
til maksimalt 100 samlinger.
Fra starten
Man kan være med fra starten på
dette nye samleområdet, Aﬃxingrull fra selvklebende småark frimerker. Tar man kontakt med
forbundet på mail eller pr. brev,
kan man sikre seg å bli med fra
starten. Første del, som kommer
ferdig montert på albumark, vil
koste NOK 2300,- og er tilgjengelig
etter siste frimerkeutgivelse i år.
Men bestill i god tid!

Her er et foto av et selvklebende
småark a 50 frimerker, nytt av året
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