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NK 1776 

• Filateliprodukter (PFT) har annerledes format (bakpapiret har mindre høyde, men bredere 

  sidemarger). Fra oppklippede ark?? 

• Ingen forskjellige typer frimerkepapir er registrert, heller ikke forskjellige typer bakpapir.  Til- 

  synelatende ingen forskjell mellom PFT-merker og kommersielle merker. 

• Kommersielle ruller har 3-sifrede tellenummer bakpå. Disse står opp-ned! 

NORGES IDRETTSFORBUND 150 ÅR. 

Rullemerker kun. 

Fra kommersiell rull (kjøpt på Posten)                   Fra PFT-abonnement 
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NK 1777 
NORSK FAUNA OFFSET VI 

© PÅSørum 2013 

• Tre trykninger; kun små for-

skjeller på fremsidene er funnet 

- Trykning nr 2 og 3 har svakt 

lysere fremside i dagslys og i 

UV-lys 

• Baksiden på første trykning er 

noe mørkere (mer brunlig) enn 

på de to neste 

- Baksiden på trykning nr 2 

har tynne, lysende papirfibre 

(ny papirtype?) 

- Ingen mørk/lys-variasjoner 

er registrert innen hver enkelt 

trykning 

• Trykning nr 2 er fintagget (14½ x 14) i forhold til de to andre (13 ½ x 13 ¾) 



NK 1778 
NORSK FAUNA OFFSET VI 
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• To trykninger; kun små forskjeller på fremsidene er funnet 

- Trykning nr 1 har svakt mørkere fremside i dagslys og i UV-lys 

- Trykning nr 2 finnes med glatt og ’ru’ fremside, glatt fremside har noe dypere fargetone 

• Baksiden på første trykning er mørkere enn den neste i UV-lys 

- Ingen mørk/lys-variasjoner er registrert innen hver enkelt trykning 

 

Trykning nr 1 øverst Glatt fremside øverst 



NK 1779 I og 1780 I 

SKI-VM 2011 

 

Begge merker: 

• Mørk fremside i UV-lys. 

• To typer bakside i 

 UV-lys; ’mørk’ og ’lys’  

 (egentlig rødlig og blålig- 

 hvit bakside). (NB! 

 Fargeforvrenging ved 

 avfotografering)! 

 Dagslys        UV-lys 

Fremside Bakside i UV-lys 

Rødlig          Blålig 
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NK 1779 II og 1780 II (Blokk 40) 

• Fremsiden til blokken påvirkes mindre av UV-lys enn det frimerker i ark gjør. 

  (Frimerker fra ark innmontert nederst i illustrasjonen) 

• Ingen mørk/lys-variasjoner i bakside under UV-lys eller matt/blank 

  gummiering er registrert. 
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NK 1781 

AMNESTY INTERNATIONAL 50 ÅR 

 

Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets fremside eller 

bakside under UV-lys er observert eller registrert. 
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NK 1782 

FRIDTJOF NANSEN 150 ÅR 

 
Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets fremside eller 

bakside under UV-lys er observert eller registrert. 
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NK 1783 og 84 

SYDPOLJUBILEUM 2011 
 

• NK 1783 er funnet med ’mørk’ (rødlig) og ’lys’ (blålig) bakside under UV-lys 

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

observert eller registrert for NK 1784. 
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NK 1783 under UV-lys 



NK 1785 (Hefte 163) 

Lys 

kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørk 

kant 

TURISTMERKER 2011 Innland 
 

• Variasjon i frimerkenes fremside og bakside 

  i UV-lys. Merker på lyst bakpapir har en 

  blåligrosa frem- og bakside, mens merker på 

  mørkt bakpapir har en mer (gul)brunligrosa frem- og bakside 

• Heftet finnes med 3 typer bakpapir; fra ’lyst’ (lys blågrått) til ’mørkt’ (brunlig- 

  grått) bakpapir i UV-lys. Ingen forskjell mellom bakpapirets frem- og bakside. 
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NK 1786 (Hefte 164) 

Lys 

Kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørk 

kant 

TURISTMERKER 2011 Europa 
 

• Variasjon i frimerkenes fremside og bakside 

  i UV-lys. Merker på lyst bakpapir har en 

  blåligrosa frem- og bakside, mens merker 

  på mørkt bakpapir har en mer (gul)brunligrosa frem- og bakside 

• Heftet er funnet med to typer bakpapir i UV-lys; ’lyst’ (lys blågrått) og ’mørkt’ 

  (brunlig-grått) bakpapir i UV-lys. (NB Fargeforvrenging ved avfotografering)! 
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NK 1787 (Hefte 165) 

TURISTMERKER 2011 Verden 

 

• Ingen variasjon i frimerkenes fremside 

  eller bakside i UV-lys er funnet eller registrert 

• Heftet er kun funnet med ’mørkt’ (brunlig-grått) bakpapir i UV-lys. 

  (NB! Fargeforvrenging ved avfotografering)! 

 

Lys 

kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørk 

kant 
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NK 1788 

DRAMMEN 200 ÅR 

 
Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets 

fremside eller bakside under UV-lys er 

observert eller registrert. 
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NK 1789 og 1790 
BRANN OG REDNING 150 ÅR 

NK 1790: Ingen variasjon bakside i UV-lys. 

Gul og grønn flamme på fremsiden i UV-lys. 

NK 1789: Bakside i UV-lys. Lys (blålig) 

og to mørke (rødlig og brunlig). (NB 

Fargeforvrenging ved avfotografering)! 
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NK 1791 og 1792 

DET INTERNASJONALE SKOGÅRET 

 

• Ingen mørk/lys-variasjoner i merkenes 

  fremside eller bakside under UV-lys er 

  observert eller registrert 

• NK1792: fremsiden kan finnes med en liten 

  variasjon i fargetone (lysere / dypere) 

  i dagslys. 
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NK 1793 

UNIVERSITETET I OSLO 200 ÅR 

 

Ingen mørk/lys-variasjoner i merkets fremside 

eller bakside under UV-lys er observert eller 

registrert. 
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NK 1794 - 1797 

POP II KVINNELIGE ARTISTER 
 

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

  servert eller registrert (merkene har en blålighvit bakside og bakpapiret er grålig) 

• Kortere avstand mellom merkene fra PFT filateliprodukter 

• Omvendt rekkefølge på merkene i kommersielle ruller (Wenche Myhre sist) 

• Tellenummeret står opp-ned. (Ingen tellenummer funnet på striper fra PFT). 
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NK 1798-1801 

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

TEGNESERIEJUBILEUM 

 

• Ingen mørk/lys- 

  variasjoner i merkenes 

  fremside under UV-lys 

• To typer bakside i 

  UV-lys; ’mørk’ og ’lys’  

  (egentlig rødlig og blålig 

  bakside). 

  (NB! Fargeforvrenging 

  ved avfotografering)! 
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NK 1802 

• Nytrykk med trykningsdato 16-10-2012 

  ble tatt i bruk den 05.12.2012 

• Ingen kjente endringer i  papir eller trykk 

  er rapportert 

• Både fremsiden og baksiden til første trykning blir mørkere i UV-lys 
- To nyanser av baksiden, begge ’mørke’ (rødlige) 

• Baksiden til 2ndre trykning blir noe lysere, egentlig bare mindre rødlig, enn 

  første trykning, men det er veldig små forskjeller 

• (Første trykning med enda mørkere bakside i UV-lys er rapportert). 
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POSTHORN OFFSET – HØYVERDIER II 

Første trykning              Annen 

                                     trykning 



NK 1803 og 1804 (Hefte 166) 

JULEFRIMERKER 

2011 

• Heftet finnes med mørkt og lyst grått bakpapir i UV-lys. Ingen forskjell mellom 

  bakpapirets frem- og bakside. I tillegg merker fra PFT med brunlig bakpapir. 

• Variasjon i frimerkenes fremside og bakside i UV-lys. Merker på lyst bakpapir har 

  en blåligrosa frem- og bakside, mens merker på mørkt bakpapir har en (gul)- 

  brunligrosa frem- og bakside. Merker fra PFT har brunligrosa frem- og bakside. 
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Fra 

PFT 

filateliprodukter 

Kjøpt på 

Posten 



Frimerkeåret 2011 

• Mange utgaver er funnet med minst to 

typer reaksjon på UV-lys, enten fra selve 

frimerkepapiret, særlig for ’slikkefrimerker’, 

eller fra bakpapiret for selvklebende 

frimerker (hefte, ikke rull). 

• De fleste utgavene er fortsatt mulige å få 

fatt i, men enkelte er vanskeligere å finne 

enn andre;  løp og kjøp! 
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THE END 
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Kommentarer og/eller supplerende informasjon settes pris på! 

Skriv epost til pasoerum@online.no 
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