På jakt etter en avstressende og lærerik hobby?
Bli med til frimerkets spennende verden

Invester i en god fritid.
Frimerker skaper kontakt.
Frimerker er nærbilder av Norge.
Frimerker er historie og nasjonsbygging.
Frimerkesamling begynner her.
Slik gjør du det.
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Invester i en god fritid
Frimerkesamling er en investering i en meningsfull fritid.
Vi lever et liv fylt opp av krav om resultat og prestasjoner. Derfor har vi behov for en hobby
hvor vi kan stresse ned, en hobby som blir et fristed i hverdagen.
Vil du ha en meningsfull fritidssyssel? Da begynner du å samle frimerker!
Frimerkesamling gir både kunnskap og innsikt.
Du lærer noe nytt både om historie, kunst, kultur, litteratur og samfunnsspørsmål.
Frimerker er ofte kunstverk i miniatyr.
Motivet er ofte markeringer av viktige begivenheter eller et minne om viktige personer.
Vil du lære noe om din egen historie, ditt eget samfunn og din egen tid?
Da begynner du å samle frimerker!
Koster det noe å samle frimerker?
Du betaler medlemskontingent i en frimerkeklubb, du kjøper et album, en katalog og noen
frimerker. Du bestemmer selv hvor mye du vil bruke på din hobby.
Du måler frimerkesamling i glede.
Det fine med frimerkesamling er at du samler på det du selv liker. Du setter deg dine egne mål
med samlingen, og du legger den opp etter dine egne interesser og ønsker.
Du kommer inn i et godt klubbmiljø, og du treffer mange nye venner.
Skulle ikke det være en god nok grunn til å samle frimerker?
Norsk Filatelistforbund organiserer 3.400 aktive frimerkesamlere fordelt på nesten 100 lokale
klubber i hele Norge.
Bli med i en frimerkeklubb!
Du finner aktive frimerkeklubber mange steder i Norge.
Se www.filatelist.no
Send epost til klubben eller til nf@filatelist.no

Frimerker skaper kontakt
Frimerkesamling kan kanskje
høres ut som en aktivitet hvor
du sitter for deg selv sammen
med dine frimerker.
Feil! Slik kan det være, men slik
bør det ikke være.
Du kan melde deg inn i en
frimerkeklubb.
Frimerkeklubben er en arena
hvor du treffer andre med
samme interesse som du selv har.
Frimerkeklubben er rommet for en god samtale om noe du har felles med andre.
Frimerkeklubben:
- Gir deg gode råd og veiledning om frimerkesamling.
- Viser deg hvordan du kan ordne dine samlinger.
- Forteller deg noe nytt om samlerområdet ditt.
- Gir deg del i klubbens utvalgshefter eller auksjoner.
- Gir deg tilgang til klubbens tidsskrifter, kataloger og håndbøker.
Frimerkesamling handler naturligvis om å samle frimerker,
sette dem i system og fylle albumsider.
Men det er faktisk ganske mye mer enn det:
- Frimerkesamling gir deg spennende kunnskap om frimerkene du
har i samlingen
- Kunnskap om hva du skal lete etter
- Kunnskap om de mange måtene du kan lage en samling på.

Frimerkehistorie nr 1

Norges første frimerke ble gitt ut 1.januar 1855. Motivet er riksvåpenet uten landets navn i teksten, for det var opprinnelig kun beregnet på bruk innenlands. Frimerket er uten tagger, så det
måtte klippes fra arket. Pålydende verdi var 4 skilling. Dette første norske frimerket fra 1855
representerer også en portoreform. Det skulle koste det samme å sende et brev innenlands,
uansett avstanden det skulle sendes.

Frimerker er nærbilder av Norge
En stor del norske frimerkeserier har motiv fra norsk historie, politikk, samfunnsliv, kunst,
kultur, natur og idrett.
Norge som skinasjon er markert på mange norsk frimerker.
Forberedelsene til de olympiske vinterlekene i Oslo i 1952 var grundige, og olympiafrimerkene ble gitt ut allerede i 1951.

VM på ski i Oslo i 1982 ble også markert med en frimerkeutgave.

Til OL på Lillehammer i 1994 ble frimerkene
brukt som en del av en lengre markedsføring og
merkevarebygging mot «tidenes beste OL».
Blokkene med norske OL- vinnere og utgavene med
flagg og karakteristiske bygninger på Lillehammer
kan være utgangspunkt for interessante temasamlinger med OL og idrett.

Med utgangspunkt i norske frimerker kan du lage interessante temasamlinger om

· litteratur
· arkitektur
· polarforskning
· geologi
· vitenskapshistorie
· Nobelprisen
Det er dine egne interesser som lager rammen for din samling.

Frimerkene er der. Du bestemmer. Så begynner jakten.

Frimerker er historie og nasjonsbygging

Du har historien i hendene!
Du vil gjerne ha noe ekte, og ikke en kopi!
Når du samler frimerker som dette og finner historiene bak, så finner du ekte historier fra
Andre verdenskrig.
Frimerkene ble gitt ut av den norske eksilregjeringen i London allerede i 1943. Valørene 5 øre
og 7 øre tilkom først rett etter krigen. Tanken var at denne serien skulle brukes under krigen
av norske styrker i utlandet, og motivene skulle styrke nordmenns moral og kampvilje.

Frimerker ble en viktig
del av vår nasjonsbygging.
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Hele frimerkeserien var en kraftig provokasjon mot nazistyret. Ganske snart ble frimerkeserien et symbol både for den norske sivile motstandskampen og for den norske handelsflåtens innsats sammen med de allierte.

Norsk selvstendighet symboliseres tydeligst gjennom de mange frimerkeutgaver
med motiv av våre kongelige. Under den tyske okkupasjonen ble
frimerkene med kong Haakon 7. og dronning Maud forbudt.
Nasjonale helter som Roald Amundsen og Fritjof Nansen var personifiserte bærere av norsk egenvilje og
vågemot, og de ble derfor naturlige
motiv på norske frimerker.

Frimerkesamling begynner her
Hvordan samler du frimerker?
Ta kontakt med din lokale frimerkeklubb når du vil begynne å samle frimerker.
Under www.filatelist.no finner du klubben som tilhører området du bor i. Du kontakter
klubben og ber om å få bli med på et klubbmøte.
Frimerkeklubbene har faste møtedager, og på den avtalte kvelden møter du opp og blir
presentert for de andre medlemmene som er til stede.
Kanskje du reiser mye og har lyst til å samle frimerker fra land du har besøkt?

Kanskje du har slekt som utvandret til USA ,og har lyst til å samle amerikanske frimerker?
Kanskje du er naturinteressert, og har lyst til å samle frimerker med motiv av blomster, fugler
eller dyr?

Kanskje du er åpen for det meste, men trenger gode råd om hva du kan samle på?
Når du får høre om de mange måtene du kan samle frimerker på, det er da det begynner å bli
moro.
Hent inspirasjon gjennom medlemskap i en frimerkeklubb!

Frimerkehistorie nr 2

I 1872 så posthornmerkene dagens lys. Motivet har gått igjen i litt ulik design fram til dags
dato og er i dag verdens lengstlevende frimerkemotiv. Posthornmerkene er et populært
samlerområde for norsk frimerkesamlere.

Hvordan skaffer du deg frimerker?
Allerede den første klubbkvelden kan du få tak
i flere frimerker. Etter at du er introdusert, er tiden
inne for å se hva som finnes av frimerker på bordene
i klubblokalet.
Mange av medlemmene har med sine egne
byttebøker som du kan lete i.
Noen klubber får tilsendt utvalgshefter med
frimerker som du kan kjøpe.
Noen klubber har mindre klubbauksjoner med ting
som medlemmene selger for en rimelig penge.
I løpet av klubbkvelden kan du både kjøpe, selge og bytte frimerker, og du kan skaffe deg mye
nytt.
Gjennom en frimerkehandler eller et auksjonsfirma
kan du kjøpe en hel landpakke eller en samling.
På auksjoner finner du frimerker i ulike sammenstillinger og i alle prisklasser. Snakk med andre
medlemmer i klubben om hvor du skal kjøpe
frimerker og hva som er fornuftige og riktige priser.
På nettsiden til Postens Frimerketjeneste finner du
et stort utvalg av frimerker og utstyr til samlere.
På nettet finner du mange auksjoner – du kan kjøpe både enkle objekt og større samlinger på
QXL, eBay, Delcampe eller gjennom andre auksjonsfirma.

Frimerkehistorie nr 3– England nr 1
Verdens første frimerke – Storbritannias «Penny black» i sort farge, utkom
6.mai 1840, sammen med valøren 2 pence i blått. Siden dette var verdens
første frimerke, så var det ikke behov for landets navn. Dronningens portrett
var nok. Storbritannia har holdt på tradisjonen: Det holder med monarkens
portrett eller profil på frimerket.
De britiske «Dronningfrimerkene» er et populært samleområde.

Hvordan ordner du frimerkene dine?
«En pose med frimerker, er en en pose med frimerker. En pose med frimerker satt opp
i et album, er en samling».
Du kan gjerne samle frimerkene dine i konvolutter og poser, men skal du ha oversikt, bør
frimerkene få sin plass i et album. Du kan sette frimerkene opp i innstikkbøker, men med
et album får du en presentabel frimerkesamling.
Du finner mange typer fortrykksalbum hvor alle
frimerkene er markert med faste plasser. Dersom
du samler et helt land, så er fortrykksalbumet en
rask og effektiv måte å sette opp samlingen på.
Ulempen er at fortrykksalbumet vil vise mange
tomme ruter, for det kan ta mange år å skaffe alle
frimerkene fra et land.
Det er mye hyggeligere å vise hva du har, og ikke
hva du mangler. Derfor kan du heller lage ditt
eget album. I ditt eget album fyller du sidene
med merkene du har. Når du senere skaffer deg
nye frimerker du vil montere, kan du endre siden
og skrive den ut på nytt.

For dette er også en av gledene med å samle
frimerker:
Du blir aldri helt ferdig, for du finner stadig nye
frimerker og nytt materiale som du kan bruke
i samlingen din. Kanskje utvider du samlingen
din til å inneholde noen interessante brev eller
frimerker med spesielle stempler?
I frimerkeklubben får du mange god tips og ideer
om hvordan du kan ordne frimerkene dine.
Bli medlem i en frimerkeklubb!
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