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Per Åge Sørum 

UNDERSØKT I UV-LYS 
 

(Oppdatert i september 2013) 



NK 1805 og 1806 

•Forskjell mellom PFT-merker og kommersielle merker (se neste bilder) 

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

• Gjelder både NK 1805 og 1806. Ulik design på tallene. 

NORSK KUNST V. 

• Rullemerker kun 

• Utgivelsesdag: 21.02.12 

• To typer papir er benyttet: 

  TR-LS1 og TR-LS2 
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NK 1805 

Fra PFT 

filateli- 

produkter 

(TR-LS2) 

• Postens ruller finnes både med mørk og lys 

  fremside i UV-lys: To trykninger? To papirtyper? 

• Ingen forskjeller på bakpapiret 



Fra ruller 

kjøpt på 

Posten 
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NK 1806 

Fra PFT 

filateli- 

produkter 

(TR-LS2) 

 

• Postens ruller finnes både med mørk og lys 

  fremside i UV-lys: To trykninger? To papirtyper? 

• Ingen forskjeller på bakpapiret 



NK 1807 

PERSONLIG FRIMERKE VIII 
•Utgivelsesdag: 21.02.12 
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• Ingen papirvariasjoner er registrert. 

• Meget svake forskjeller i UV-lys er registrert: 

gulgrønt merke i nedre høyre hjørne med 

varierende intensitet og skarphet 



NK 1808 og 1809 
KONGEPARET 75 ÅR 

• Utgivelsesdag: 21.02.12 

• Ark og prestisjehefte 

• To papirtyper: TR6-H2 (ark) og 

             TR6-H1 (prestisjehefte) 

Merker fra ark: 

• NK 1808 funnet bare med ’lys’ (blålig) 

  bakside i UV-lys 

• NK 1809 funnet både med ’lys’ (blålig) og 

  ’mørk’ (rødlig) bakside i UV-lys 

 

Merker fra Prestisjehefte: 
• Begge merker finnes både med ’lys’ 

  (blålig) og ’mørk’ (rødlig) bakside i UV-lys 
• Heftearket med begge merkene på har 

  ’lys’ (blålig) bakside 

• Heftearkene med bare ett merke har 

  begge ’mørk’ (rødlig) bakside 
 

Ingen forskjell på fremsidene i UV-lys 

Bakside i UV-lys 

 ’lys’          ’mørk’ 

(blålig)     (rødlig) 
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NK 1810 (Blokk 41) 

• To typer bakside i UV-lys; 

  ’lys’ (blålig) og ’mørk’ (rødlig) 

• Ingen forskjeller i gummiering 

  er registrert 
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NORDEN XVIII 

• Utgivelsesdag: 21.03.12 



NK 1811 - 1814 
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PERSONJUBILÉER 2012 (HENIE & EGNER) 
• Utgivelsesdag: 13.04.12 

• To forskjellige typer frimerkepapir er benyttet: TR-LS1 (ordinær) og TR-LS2 (PFT) 

• Kortere avstand 

mellom merkene 

fra PFT 

• Hvitere bakpapir 

• Omvendt rekke- 

følge på merkene 

i kommersielle 

ruller 

• Tellenummeret står opp-ned. 

(Ingen tellenummer funnet på 

striper fra PFT) 



NK 1811 – 1814 (forts) 
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• Lysende ’blålig’ bakpapir 

på striper fra PFT 

• Mørkt merkebilde på 

merker fra ordinære ruller 

• Spesielle 5-striper 

av Egner-merkene 

produsert for 

Kardemomme by 



NK 1815 (Hefte 167) 

• Løse frimerker med et brunlig-gult bakpapir i dagslys 

  (fra PFT filateliprodukter) finnes 

• Heftet finnes med 2 typer bakpapir i UV-lys; 

  mørkt grått og lyst (blåhvitt) bakpapir 

• Ingen forskjell mellom frimerkenes fremside og bakside i UV-lys, uansett bakpapir. 
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TURISTMERKER 2012 A Innland 

• Utgivelsesdag: 13.04.12 



NK 1816 (Hefte 168) 
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TURISTMERKER 2012 A Europa 

• Utgivelsesdag: 13.04.12 

• Løse frimerker med et brunlig-gult bakpapir i dagslys 

  (fra PFT filateliprodukter) finnes 

• Heftet finnes med 2 typer bakpapir i UV-lys; 

  mørkt grått og lyst (blåhvitt) bakpapir 

• Ingen forskjell mellom frimerkenes fremside og bakside i UV-lys, uansett bakpapir. 



NK 1817 (Hefte 169) 
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TURISTMERKER 2012 A Verden 

• Utgivelsesdag: 13.04.12 

• Løse frimerker med et brunlig-gult bakpapir i dagslys 

  (fra PFT filateliprodukter) finnes 

• Heftet finnes med 2 typer bakpapir i UV-lys; 

  mørkt grått og lyst (blåhvitt) bakpapir 

• Ingen forskjell mellom frimerkenes fremside og bakside i UV-lys, uansett bakpapir. 



NK 1818 - 20 

NORSK FLYGNING 100 ÅR 

• Utgivelsesdag: 18.05.12 

 

 

 
 

Ingen mørk/lys-variasjoner i frimerkenes 

fremside eller bakside under UV-lys er 

funnet eller registrert 

• Baksiden er ’lys’ (blålig) i UV-lys. 
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NK 1818 – 20 (Blokk 42) 

• Ingen vesentlige mørk/lys-variasjoner i mini- 

  arkenes fremside eller bakside under UV-lys 

  er funnet eller registrert. 

• Miniarkenes bakside er ’lys’ (blålig) i UV-lys, 

  merker fra ark er litt mer rødlige. © PÅSørum 2013s 

NORSK FLYGNING 100 ÅR 

• Utgivelsesdag: 18.05.12 

Ingen forskjell mellom merker 

fra ark og miniatyrark er 

observert eller registrert. 

Merker fra ark 



NK 1821 og 1822 (Hefte 170) 
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• Løse frimerker med et brunlig-gult bakpapir i dagslys (fra PFT filateli- 

  produkter) finnes 

• Heftet er funnet bare med lyst, grålig (melert) bakpapir i UV-lys 

• Ingen vesentlig forskjell mellom frimerkenes fremside og bakside i UV- 

  lys, uansett bakpapir 

NORSKE FYRTÅRN III 

• Utgivelsesdag: 15.06.12 



NK 1823 

HADELAND GLASSVERK 250 ÅR 

• Utgivelsesdag: 15.05.12 
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• To forskjellige fremsider i UV-lys; en matt brunlig og en lysere gråbrun 

  (NB! Fargeforvrenging ved avfotograferingen)! 

• To forskjellige baksider i UV-lys; en ’lys’ (blålig) og en ’mørk’ (rødlig) 



NK 1824 - 1827 
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NORSK POPULÆRMUSIKK IV -  MANNLIGE ARTISTER 

• Utgivelsesdag: 14.09.12 

• Kortere avstand 

mellom merkene 

fra PFT 

 

• RIKTIG rekke- 

følge på merkene 

i kommersielle 

ruller!!! 

• Tellenummeret står opp-ned 

  (ingen tellenummer funnet på 

  striper fra PFT), og finnes med 

  to typer siffer! 

• Ingen vesentlig forskjeller 

  observert i UV-lys  



NK 1828 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND 100 ÅR 

• Utgivelsesdag: 14.09.12 
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Ingen mørk/lys-variasjoner i frimer- 

kenes fremside eller bakside under 

UV-lys er funnet eller registrert 

• Baksiden er ’mørk’ (rødlig) i UV-lys. 



NK 1829 - 1830 
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PERSONJUBILÉER 2012 (KNUDSEN & ASBJØRNSEN / MOE) 

• Utgivelsesdag: 14.09.12 

• Ingen mørk/lys-variasjoner i frimer- 

  kenes fremside eller bakside under 

  UV-lys er funnet eller registrert 

• Forsiden blir fosforaktig gulgrønn i UV-lys 

• Baksiden er ’mørk’ (rødlig) i UV-lys 

  (NB! Fargeforvrenging ved avfotogra- 

  feringen)! 

 



NK 1831 

POSTHORN OFFSET – HØYVERDIER III 

• Utgivelsesdag: 12.11.12 
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Ingen mørk/lys-variasjoner i frimerkenes 

fremside eller bakside under UV-lys er 

funnet eller registrert. 

 



NK 1832 

RIKSANTIKVAREN 100 ÅR 

• Utgivelsesdag: 12.11.12 
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Ingen mørk/lys-variasjoner i frimer- 

kenes fremside eller bakside under 

UV-lys er funnet eller registrert. 

 



NK 1833 og 1834 (Hefte 171) 
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JULEFRIMERKER 2012 

• Utgivelsesdag: 12.11.12 

• Heftet finnes med fire nyanser bakpapir i UV-lys; lys grå, 2 mellom-grå, og mørk 

  grå. Den ene mellom-grå fargetonen er lysere enn den andre. Sees lettest på 

  heftenes bakside 

• Heftet finnes med to typer Posten på etiketten; ’mørk’ og ’lys’ respons i UV-lys. 

• Løse frimerker med 

  et brunlig-gult bak- 

  papir i dagslys (fra 

  PFT filateliproduk- 

  ter) finnes 

• Variasjon i frimer- 

  kenes fremside i 

  UV-lys; merker fra 

  filateliproduksjonen 

  har en noe lysere 

  (blålig) fremside 



Frimerkeåret 2012 

• 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 

hefter, ikke rull). 

• De fleste utgavene er fortsatt 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 eller pasoerum@gmail.com 
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