
Norvegiana 

• Hva er Norvegiana?    
Utenlandske postale objekter, som frimerker, stempler og 
helpost, med motiv direkte eller indirekte knyttet til Norge. 
 

• Avgrensning 
Umulig å sette klare grenser for tilknytningen til Norge. Det er 
opp til den enkelte å sette egne grenser for hva en vil ta med i 
sin samling. Norvegiana Brevklubb (NB) har i sine 
publikasjoner forslag til avgrensninger. 

  

• Tematisk inndeling 
Nedenstående er en av mange mulige løsninger. Et objekt kan 
ofte plasseres under mer en et tema.  

 



Norvegiana Brevklubb 

• Stiftet 1992. 

 

• Ca. 50 medlemmer i flere land. 

 

• Klubbladet ”Norvegiana-Nytt” sendes ukentlig som epost. 

 

• Utgir kataloger over frimerker, stempler og helpost. 

 

• Medlemskontigent: 250 kr pr år. 

 

• Adresse: Norvegiana Brevklubb, Ringv.11, 2312 Ottestad. 

 

• Hjemmeside: http:///filatelist.no/klubber/norvegia.htm 

 

• Leder og redaktør: Per Brønstad, tlf: 62 57 70 89, E-post:  pe-broe@online.no 
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Norvegiana Nytt 
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Vikingtiden 

Vikingtiden er en betegnelse på 

perioden ca år 800-1050. 

Vikingen var en nordisk 

handelsmann, landnåmsmann eller 

sjøkriger som deltok på ferder til en 

rekke land i Vest- og Øst-Europa.   

Norske og danske vikinger dro i 

hovedsak vestover og svenske 

vikinger østover. 

De fleste norvegianasamlere vil ta 

med vikingfunn som ikke kun er 

knyttet til et av de andre nordiske 

land.   



Norrøne guder 

 
Helpostkortet (Danmark) viser Tor med sin 

hammer ”Mjølner” og den onde Loke på 

en av jotnene. På frimerket fra Botswana 

ser vi Odin ”Himmelguden” ri på Sleipner. 



Vikingskip 
 

Vikingskipet var den skipstypen 

vikingene benyttet.  

Det raske og slanke langskipet - draken - 

ble brukt til krigs- og plyndringstokter 

(se blokken nederst t.v.) og det bredere 

og dypere seilskipet - knarren - som 

handelsskip (se dansk frimerke t.h.).     



Norsk bosetting i Vester- og Østerled etc. 
 

Fra ca år 800 slo vikingene seg ned på de 

britiske øyene, Færøyene og Island. De dro 

også til Frankrike og inn i Middelhavet 

samt til Miklagard (Istanbul) via Russland 

(i Østerled).  

Illusterasjonene viser: Høgsetestolpene 

kastes over bord fra Ingolf Arnarsons skip 

(Island); Vikingbygning og -skip i Dublin 

(Irland); Vikingenes Aldeigjuborg ved 

Volkhov-elva (Russland) og Lindisfarne år 

793 (Tyskland). 



Leiv Eirikson  

 
Det amerikanske helpostkortet har 

motiv fra L`Anse aux Meadows, 

Newfoundland, hvor der er bygd 

opp et vikingmuseum som viser 

norrøne boplasser etter Leiv 

Eirikssons vinlandsferd år 1000.  

 

Boplassene ble knyttet til norrøn 

oppdagelse etter utgravningene 

gjort av Helge og Anne Stine 

Ingstad 1961-68.  

 

Dette ble de endelige bevis på at 

norrøne vikinger hadde oppdaget 

Amerika 500 år før Columbus.  



Olav den Hellige 
 

Olav Haraldsson (995-1030) var født som arvtaker 

til Norges krone. Han fór i vikingferd omkring i 

Europa. I Normandie tok han imot kristendommen. 

Deretter vendte han tilbake til Norge for å bli 

konge.  

Olav kristnet Norge og innførte også kristen tro på 

Åland og andre steder i Norden. Etter sin død ble 

han gjort til helgen.  

St. Olav har etterlatt seg mange spor gjennom  

stedsnavn og minnesmerker - ikke bare Norden! 

Helpostbrevet viser St. Olavs kirke i Tallinn, som  

er tilegnet vår helgenkonge. 



Normandie/1066 

Normandie har navn etter de vikingene 

(normannere = ”menn fra nord”) som kom 

til Frankrike med vikingen Gange-Rolv. 

Gange-Rolv (Rollo) er i følge sagaene 

sønn av Ragnvald Mørejarl og han ble av 

den franske kongen utnevnt til hertug av 

Normandie.  

Rollo ble stamfar til den normanniske 

hertugslekten som med Vilhelm Erobreren 

erobret England i slaget ved Hastings i 

1066.  



Det norske kongehuset 

Omfatter "rene" norske, dansk/norske og 

svensk/norske kongelige. 

 

Helpostkortet viser den dansk/norske 

dronningen Elisabeth (1501-26). 

 

Hovedstaden på US Virgin Islands er oppkalt 

etter den dansk/norske dronningen Charlotte 

Amalie (1650-1714). 



Felles nordisk historie 

De nordiske land har hatt en lang felleshistorie, 

preget både av fredlig samarbeid og voldsomme 

kriger.  

Fellesskapet ble traktatfestet ved Kalmarunionen 

av 1397. Trelandsunionen mellom Norge, 

Sverige og Danmark besto til 1521.  

Fram til 1814 var Norge i union med Danmark.  

Frimerker viser Christiansborg som var det 

dansk/norske hovedsete for handel i Afrika og  

landskapsvåpen til Härjedalen.  

Deretter var Norge union med Sverige til 1905. 

Frimerker (Shanghai) viser svensk/norsk 

unionsflagg.  

Selv i våre dager er de nordiske landene knyttet 

sammen av felles historie, språk og religion.   



Nasjonale kjennetegn 

Norges flagg er det fremste nasjonale 

kjennetegnet. Det norske riksvåpen 

vises på frimerke fra Bulgaria og på 

frankeringsavtrykk fra den norske 

ambassaden i København.  

På blokk fra Bulgaria ses norsk 

bilkjennetegn ”N”.  

Skandinavia-/Norden-kart aksepteres, 

Europa-kart kun dersom motivet er 

knyttet til Norge 



Kunst, kultur og arkitektur 

En smakebit sett fra utlandet: 

Hebba Gabler - kjent Ibsenfigur (Vest-Tyskland);  

Sikkerhetsrådets sal - maleri  av Per Krogh 

(Berundi); Biblioteket i Aleksandria - arkitekter var 

Snøhetta, Oslo (Egypt); Edward Munchs ”Skrik” 

(Brasil); Maleri av Peder S. Krøyer, født i 

Stavanger (Danmark); Norsk folkedrakt 

(Maldivene). 



Natur og geografi  
 

Objektene viser bl.a. Røros; 

Bryggen i Bergen; Urnes stavkirke 

(helpostbrev); Færder fyr; og 

motiver fra Briksdalsfjorden.  



Zoologi og botanikk 

 
Norsk elghund (Grenada Gren.); Norsk 

fjording (Liberia), Planten ”Gunnera 

Magellancia” - oppkalt etter Gunnerus, 

Trondheim (Falkland Isl.); Norsk rotte   

(St. Tome  & Principe); Norway Maple 

(Canada); Norsk hummer (Albania);  

Norsk huskatt (helpostbrev, Romania). 



Produkter og teknologi 

 

Objektene viser: 

Kraftutbygging - norske entreprenører 

(Grønland); Tunnelborerigg i arbeid - 

logoene til Flekkefjordsfirmaet AMV og 

entreprenøren NCC ses på riggen 

(Færøyene); Norsk lokomotiv (Bequia); 

Telekomunikasjon, system Olsen - norsk 

instrumentmaker (Tchad); Helpostkort 

med reklame for primulaost fra Kavli 

(Belgia).     



Hans Egede 
 

Hans Egede ”Grønlands apostel” var født i 

Norge. Reiste til Grønland med familien 

som misjonær 1721.  

På frimerket (60 øre) ser vi misjonærparet 

ved ankomsten, om bord på skipet Haabet, 

betrakte deres nye land.  

Egede virket i 14 år og grunnla kolonien 

Godthaab (kr 5,50).  

Misjonærparet i møte med et grønlandsk par 

på Håbets Ø (60+10 øre).  

Egede ønsker en avdeling soldater sendt av 

kongen, velkommen til Grønland (2 kr 50 

øre).  

Tegning av Hans Egede (idrettsleker) 

(100+20 øre) og tråleren Carl Egede” bygd 

av Aukra bruk (1 kr). 



Gerhard Armauer Hansen  

Leprabasillens 

oppdager er den 

nordmann som er 

oftest avbildet på 

utenlandske frimerker 

(ca 25 land) 



Thor Heyerdahl 
 

Det russiske helpostkortet er 

etter foto tatt i forbindelse med   

den første Ra-ekspedisjonen, 

ved avgang fra Safi, Marokko 

1969. 



Andre kjente personer (1) 
 

Norge har til tross for å være et lite land i 

”verdens ytterste utkant” gjort seg bemerket på 

en rekke felt. Postale objekter fra mange land 

hedrer nordmann som har gitt bidrag til 

verdenssamfunnet.  

 

De fleste norvegianasamlere aksepterer personen 

dersom vedkommende har norsk mor eller far. 



Andre kjente personer (2) 
 

Objektene presenterer her Bjørnstjerne 

Bjørnson; Ludvig Holberg; arkitekt Theophil 

Hansen; Henry Lawson; rettspresident Helge 

Klæstad v/Haagdomstolen; Kirsten Flagstad 

og Cornelius Cruys, kjent som ”Admiralen 

fra Stavanger” (sitter i båten). 



Skipsfart (1) 

Norge har gjennom historien vært en stor 

skipsfartsnasjon. Dette gjenspeiles i en 

mengde filatelistiske objekter. 

Under vises helpostkort med hjuldamperen 

Constitutionen, anskaffet fra England, og 

aerogram med D/S Seimstrand, bygd ved  

Mjellum & Karlsen i 1912.   

Kategorier skip (som godtas):  

- Norske skip på utenlandske objekter 

- Skip bygget i Norge 

- Skip som senere ble norske 

- Skip som har vært norske 

- Skip under norsk flagg, f.eks (NIS)  

- Skip med norske eierinteresser (?) 



Skipsfart (2) 

Til venstre MS Black Prince som eies av Fred 

Olsen Cruise Lines; France, senere SS Norway; 

Helpostbrev med det tyske seilskipet Niobe, som 

var i norsk eie i 1916 under navnet Tyholm; 

Brasiliansk frankeringsavtrykk fra det norske 

rederiet Grieg og Frankeringsavtrykk fra den 

Norske Sjømannskirken i London. 



Svalbard 
 

”Landet med de kalde kyster” 

er under norsk suverenitet.  

Svalbardtraktaten gir imidlertid 

alle visse rettigheter til å drive 

virksomhet på øyene. Det 

finnes mange objekter fra en 

rekke ulike land med øyene 

som motiv. 



Dronning Maud Land 
 

Postale objekter som viser  

flere lands forskningsstasjoner 

og virksomhet i DML 



Fridtjof Nansen 
 

Et utsnitt objekter som forteller om 

Nansens polarforskning. Lokalt 

helpostkort fra den russiske republikken 

Karelia har Nansen og Fram som motiv.  



Roald Amundsen 
 

Objektene viser noen milepæler i 

karrieren til historiens mest suksessrike 

polarforsker; Belgica-og Sydpol-

ekspedisjonen; Ferden med luftskipet 

Norge over Nordpolen og Sjøflyet 

Lathams start i Caudebec. 



Sør-Georgia 
 

Den britiske øya South-Georgia i Sør-Atlanterhavet, var det naturlige sentrum for den 

norske hvalfangsten som i 1903 ble startet av nordmannen C. A. Larsen. Grytviken var den 

største og viktigste av de 6 fangststasjonene. For å sikre matforsyningene ble i 1911 en liten 

flokk reinsdyr innført fra Norge. Bestanden er nå på flere tusen dyr. Den norske 

sjømannsmisjonen etablerte seg og Grytviken Church ble bygget. Siden 1965 har det ikke 

blitt drevet hvalfangst ved Sør-Georgia. I dag er Grytviken et forfallent og øde sted. Kun 

forsknings- og forsyningsskip besøker øya.  



Diverse Polar 
 

Antarktistraktatens 30 års jubileum - norsk 

flagg (helpostkort, AAT); Jan Mayen  

(helpostbrev, Romania); Konferanse mellom 

stater i det arktiske området - ”Norge” med 

blått trykk (helpostbrev,Sovjet); Otto Sverdrup.  



Norske idrettsutøvere 
 

Et stort antall ”norske” idrettsutøvere 

er motiv på utenlandske postale 

objekter.  

Her møter vi Mildred Didrikson 

(amerikansk idrettsstjerne med 

norske foreldre); Fred A. Maier; 

Roger Ruud, Helge Løvland; Harald 

Grønningen; Harald Tyrdal; Knute 

Rockne (norsk-amerikansk 

fotballegende) og Sonja Henie. 



Lillehammer – OL 
 

Det største idrettsarrangementet i 

Norge noensinne resulterte i en 

herlig blanding av ”filatelistiske” 

objekter. Som ventet dominerte 

”frimerkeland” som kun deltok i 

lekene ved sine frimerkeutgivelser.  



VM, EM og OL 
 

Her minnes Norges innsats under 

fotball-VM 1994; Ishockey-

kampen mot Sveits i Sarajevo-OL 

1984; VM-kvalifiserings kamp i 

fotball (menn) mot Romania 

1981; Håndballkampen mot 

Danmark under EM for kvinner i 

2000 og at vinter-OL 1952 faktisk 

ble arrangert i Oslo. 



Diverse sport 
 

Europa-cup i friidrett - norsk flagg + Tjalve på 

vignett (Jugoslavia) 

Internasjonal bandyturnering (Rossija-turneringen) 

1976 i Khabarovsk (helpostbrev, Sovjet) 

Seilbåt i solingklassen. Båttypen er konstruert av 

Jan Hermann Linge (helpostbrev, Sovjet). 



Norsk emigrasjon 
 

En stor avdeling innen Norvegiana - 

der utvandringen til Amerika  

dominerer. Denne smakebiten viser:  

Postbærerlegenden Snowshoe 

Thompson fra Tinn, Telemark; Even 

Nybakken; Norsk utvandrer-familie; 

”Winter Sunday in Norway, 

Maine”; Postkontoret Brevik med 

navn etter norsk utvandrer, Ole 

Brevik; Den norske nasjonaldagen 

feires i det norske Amerika; 

Eidsvold, Australia er oppkalt etter 

et ikke ukjent sted i Norge.  



Andre verdenskrig 
 

Frankeringsavtrykk benyttet av det norske 

opplysningskontoret i London; Airgraph laget av 

polske styrker i England med motiv fra kampene 

ved Narvik; Ødeleggelsen av Tirpitz ved 

Tromsø; Tyske tropper invaderer Norge; 

Frankeringsavtrykk benyttet ved den norske 

ambassaden i Washington.  



Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt samarbeid utøves i stor grad 

gjennom deltakelse i internasjonale 

organisasjoner (som vist): EFTA, FN, KSSE, 

OECD, ASCAT og NATO (helpostbrev).    Og 

aktiv innsats for fred ved Deltakelse i FN-

troppene i Korea og I befrielsen av Kuwait.  



Nobels Fredspris 

•. 

Nobels Fredspris utdeles av en 

komité utpekt av Stortinget. De 

fleste vil i sin samling inkludere 

objekter med Nobelinstituttet, 

komiteen, medaljen, tekst 

fredspris, fredsdue eller ordet 

”fred” på et eller annet språk. 



Nordjamb 75 

”World Jamboree” ble i 1975 

arrangert ved Lillehammer 

under navnet Nordjamb 75. 

17 800 speidere fra 97 

nasjoner deltok.  

14 land utga frimerker og 

mange stempler var i bruk. 



Frimerkeutstillinger 

Ved noen frimerkeutstillinger blir det 

produsert filatelistisk materiale som faller 

inn under Norvegiana. Dette blir mest 

aktuelt når Norge står som arrangør 



Norske frimerkekunstnere og trykkerier 

 
En rekke norske frimerkekunstnere har tegnet 

frimerker og verdimerker (helpost)  for andre 

land. Ikke minst Martin Mörch som har 

utarbeidet frimerker for 20 land. Her presenteres 

hver kunstner med ett objekt.                          

Norske trykkerier står også bak mange 

utgivelser, frimerket til høyre (Færøyene) er 

trykket ved  Norges Bank (se initialer i margen). 


