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UTGANGSPUNKT
Et filatelistisk objekt anses i utgangspunktet for å være genuint og uten reparasjoner/
manipulasjoner når det er i samme tilstand som det var den gang mottaker fikk dette fra posten.
Som manipulasjon/reparasjon av FRIMERKER regnes:
1. Påsetting av tagger eller marginaler.
2. Påføring av papir til dekking av tynne flekker eller lukking av rifter i frimerkene.
3. Kjemisk påvirkning av blekk eller stempler på frimerket.
4. Forbedring/retusjering av stempler eller påtegninger på merket.
5. For ubrukte merker: Hel eller delvis regummiering.
6. Bruk av kjemiske midler for endring av farger eller fjerning av provisoriske overtrykk.
7. Endring av perforering i ettertid.
8. Forfalskning av vannmerke.
Det regnes IKKE som manipulasjon/reparasjon når:
1. Frimerket er vasket for rengjøring av smuss/støv/skitt.
2. Bruk av smussfjerningsmiddel såfremt dette ikke påvirker blekk/stempelsverte eller fargen i
merket.
3. Tørking av frimerket under langvarig press for å hindre brekk i tagger eller papir i å utvikle seg.
FORSENDELSER:
Som manipulasjon/reparasjon av forsendelser regnes:
1. Enhver påføring av “postale” påskrifter/etiketter i ettertid.
2. Enhver fjerning av “postale” påskrifter/etiketter i ettertid.
3. Enhver forbedring/retusjering av stempler.
4. Enhver fjerning av frimerker, eller påsetting av nye frimerker.
5. Bruk av kjemiske midler for å fjerne flekker/blekk eller andre påskrifter på forsendelsen.
Det regnes IKKE som manipulasjon/reparasjon når:
1. Frimerket er løsnet og påsatt forsendelsen igjen for kontroll av vannmerke eller papirtype
(varierer for land innen Norden).
2. Bruk av smussfjerningsmiddel på overflaten av forsendelse eller frimerker, såfremt dette ikke
påvirker kjemisk.
3. Normal konserverende behandling (som for andre eldre dokumenter) for å bevare papir og
frimerker (f.eks. stivelse). Dette gjelder også forsterkning av papir i konvolutten for å hindre
rifter/brekk etc. i å utvikle seg videre.
4. Bruk av fuktighet/press for å rette ut bretter i forsendelsene.

Vedtatt i fellesmøte for nordiske eksperter under Nordia 1993, Helsingfors fredag 7. mai 1993.
Gjelder som retningsgivende for alle nordiske land ved attestering av filatelistiske objekter.

