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NK 1741 

NORSK KUNST IV 
 

• Frimerkene har to typer reaksjon på UV-lys, med henholdsvis ’lys’ (gulaktig) og 

  ’mørk’ (svakt rødlig) bakside. Egentlig små forskjeller. 

• Også to fremsider er rapportert; en med mer gulaktig fargetone. 

• Forskjellige typer bakpapir er ikke registrert, med rullene har tre typer telle- 

  nummer; små og middels store SKRÅSTILTE siffer, samt mer STEILE store siffer. 

  Ruller med små siffer er fra den første leveransen, men om her er snakk om flere 

  trykninger, vites ikke. 

• Ruller med store siffer er snaut 1 mm smalere enn de med små siffer. Også PFT- 

  produkter er ca 1 mm smalere enn ruller med små siffer. Tilfeldigheter (?) 
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NK 1742 - 1744 

NORSK FAUNA OFFSET V 
 

’Lys’ (blålighvit) og ’mørk’ 

(rødlig) bakside i UV-lys 

finnes for alle tre merker, men 

mindre utpreget for NK 1743. 
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NK 1745 og 1746 

PERSONJUBILÉER 2010 
 

• Ingen variasjoner er registrert, verken 

  på merker eller bakpapir. 

• Lengre avstand mellom merkene 

  på kommersielle ruller enn på PFT- 

produktene. 

•Merkene på kommersielle 

 ruller står i gal rekkefølge; 

 tellenummeret på NK 1745 

 (i.e. det første merket i paret) 

 skulle vært oddetall (1,3,5,.. 

 .. 91, 93, 95,..), mens 

 NK 1746 skulle hatt partall 

 (2,4,..90,..). 
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NK 1747 (Blokk 38) 

Bakside i UV-lys: ’lys’ (blålighvit) og 

’mørk’ (rødlig) nyanse 

(NB! Fargeforvrenging ved avfotografering)! 

 

Forside: Ingen vesentlig forskjell 
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NORDEN XVII 



NK 1748 

PERSONLIG FRIMERKE VII 
 

Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets 

fremside eller bakside under UV-lys 

er funnet eller registrert. 
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NK 1749 og 1750 (Hefte 159) 

Lys 

kant 

 

 

Mørk 

bak- 

side 

Ingen forskjell på frimerkenes 

forside eller bakside i UV-lys. 

Heftet finnes med mørkt og lyst 

bakpapir i UV-lys, sett fra 

fremsiden. Fra baksiden er det 

omvendt! 
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TURISTMERKER 2010 INNLAND 



NK 1751 og 1752 (Hefte 160) 

Ingen forskjell på frimerkenes 

forside eller bakside i UV-lys. 

Heftet finnes med mørkt og lyst 

bakpapir i UV-lys, sett fra 

fremsiden. Fra baksiden er det 

omvendt! 

Lys 

kant 

 

 

Mørk 

bak- 

side 
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TURISTMERKER 2010 EUROPA 



NK 1753 og 1754 (Hefte 161) 

Ingen forskjell på frimerkenes 

forside eller bakside i UV-lys. 

Heftet finnes med mørkt og lyst 

bakpapir i UV-lys, sett fra 

fremsiden. Fra baksiden er det 

omvendt! 

Lys 

kant 

 

 

Mørk 

bak- 

side 
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TURISTMERKER 2010 VERDEN 



NK 1755 - 1758 

• Ingen mørk/lys-variasjoner i merkenes fremside eller bakside under UV-lys 

  er funnet eller registrert, heller ikke variasjoner mellom bakpapirene 

• Kortere avstand mellom merkene fra PFT, og bakpapiret ca 1 mm smalere 

  (kommer fra ruller med 4 i bredden, klippet på tvers)? 

• Omvendt rekkefølge på merkene i kommersielle ruller 

• Tellenumrene står på hodet (kun små sifre er registrert). 
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NORSK POPULÆRMUSIKK II – MELODI GRAND PRIX (Rullemerker kun) 



NK 1759 

• ’Mørk’ (rødlig) og ’lys’ (blålig) bakside i UV-lys, 

   ikke stor forskjell. Mørk øverst. 

• Lys (blass) og noe mørkere (litt mer kontrast) 

  forside i dagslys. – Små forskjeller, egentlig. 
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MOLDEJAZZ 50 ÅR 



NK 1760 

• Lys og mørk bakside i UV-lys 

  er rapportert. 

• Kun minimale forskjeller på 

  forsidene er observert. 
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NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 100 ÅR 



NK 1761 - 1764 

• Rullemerker tagget 15¾ x 14½ 

• Merkene i PFT-produkter har noe dypere fargetone (mer kontrast)  

• Merkenes fremside blir mørk lilla i UV-lys. Ingen mørk/lys-variasjoner i merkenes 

  bakside under UV-lys. Heller ingen variasjoner mellom bakpapirene 

• Kortere avstand mellom merkene fra PFT, og bakpapiret ca 1 mm smalere 

• Samme rekkefølge på PFT-striper og kommersielle ruller 

• Tellenummer (små siffer) på baksiden av kommersielle ruller står på hodet. 
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NORSK FJERNSYN 50 ÅR (Rullemerker og miniark) 



NK 1761 II og 1763 II (Blokk 39) 

• Miniark tagget 13¼ x 13. 

• Fremsiden ikke like mørk i UV-lys.  
’Lys’ (blålig) med fiber, og ’mørk’ (rødlig) 

bakside i UV-lys. Forskjellige papirtyper? 
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NK 1765 

NORSK SJØMANNSFORBUND 100 ÅR 
 

Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets fremside 

eller bakside under UV-lys er funnet eller 

registrert. 
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NK 1766 

©P.Å.Sørum 2013 

MEDIE- OG PRESSEJUBILÉER 2010 
 

• Lys og mørk bakside i UV-lys er rapportert 

• Kun minimale forskjeller er observert. 



NK 1767 og 1768 

 

• NK 1767: Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets 

  fremside eller bakside under UV-lys er funnet 

  eller registrert 

 

• NK 1768: ’Lys’ (blålig) og ’mørk’ (rødlig) bakside 

  i UV-lys er rapportert 

• Kun minimale forskjeller er observert. 

VITENSKAPELIGE JUBILÉER 2010 
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NK 1769 

• ’Lys’ (blålig) og ’mørk’ (rødlig) 

  bakside i UV-lys 

• Fremsiden til venstre merke er 

  svakt lysere i UV-lys 

 

EUROPA XXXIII 
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Merket er funnet med grønn- 

skjær i blåfargen (dagslys). 



NK 1770 

Tre typer reaksjon i UV-lys: 

• ’Lys’ (blålig) og ’mørk’ (rødlig), samt 

  mellomtyper, bakside i UV-lys 

• Fremsiden til høyre merke (det med 

  mørkest bakside) er svakt lysere 
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EUROPA XXXIII 

Merket er funnet med grønn- 

skjær i blåfargen (dagslys). 



NK 1771 og 1772 (Hefte 162) 

Hefter finnes med forskjellige 

rødtoner på ’etiketten’ i UV-lys. 

Ingen forskjell på frimerkenes forside, 

men svak variasjon i merkenes bakside 

i UV-lys. 

• Heftet finnes med mørkt og lyst  bak- 

  papir i UV-lys, sett fra fremsiden. Fra 

  baksiden er det omvendt! 

• Merker på mørkt bakpapir sett fra frem- 

  siden har brunligrosa bakside, mens 

  merker på lyst bakpapir har blåligrosa 

  bakside. 
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JULEFRIMERKER 2010 



NK 1773 - 1774 

Ingen mørk/lys-variasjoner i merkenes 

fremside eller bakside under UV-lys 

er funnet eller registrert. 
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KRONEMERKER OFFSET IV 



NK 1775 

• Både fremside og bakside til 

  første trykning blir mørkere 

  i UV-lys 

• Ingen variasjon innen trykningen 

•Nytrykk med trykningsdato 

 19-11-2012 ble tatt i bruk den 

 23.01.2013 

•Ingen papirvariasjoner er 

 kjent for noen av trykningene (PFT). 
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POSTHORN OFFSET – HØYVERDIER I 



Frimerkeåret 2010 

• Mange utgaver er funnet med minst to 

typer reaksjon på UV-lys, enten fra 

baksiden av selve frimerkepapiret, særlig 

for ’slikkefrimerker’, eller fra bakpapiret på 

selvklebende frimerker (mest hefte, ikke 

rull). 

• De fleste utgavene er fortsatt mulige å få 

fatt i; løp og kjøp! 
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THE END 

Kommentarer og/eller supplerende informasjon settes pris på! 

Skriv epost til pasoerum@online.no 

 
©P.Å.Sørum2011 (rev. jan 2012) 
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NK 1744 bakside med og uten gummiering i UV-lys 

Med gummiering Uten gummiering 

(avvasket i springvann,  

separate boller) 
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