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To the English user

Although Estonian stamp errors and varieties have been covered on a 
smaller scale in “The Catalogue of Estonian Postage Stamps and Postal Sta-
tionary” by Estonian Heritage Society/Mart Aru (it’s 10th edition was pub-
lished in 2012), more dedicated collectors of everything irregular have felt 
the need for a handbook-like publication, which would not only include all 
known stamp errors and varities, but would also enlarge collectors perspec-
tive by discussing essays, proofs, sheets etc. This is exactly what we are 
intending to do with our publication.

In the build-up of our catalogue we have followed “The Philately & Post-
al History Handbook-Catalogue of Estonia” by Vambola Hurt and Elmar 
Ojaste, which was published in 1986 in Sweden, by adopting for example 

errors and varieties, and after that all additional material – stamp sheet varie-
ties, proofs and essays etc.

Every stamp has it’s individual information table, containing data impor-
tant for the collector. It looks like this:

Here’s the explanation in English.
1. The number of the stamp issue, assigned to it by Eesti Post.
2. The name of the stamp issue and it’s nominal price.
3. The picture of the stamp.
4. The colour of the stamp (most stamps are mitmevärviline = multicol-

oured).
5. The date of the issue.
6. Perforation.
7. Printing method, sheet size.
8. It’s quantity. If there is something subtracted from the initial amount, it 

means that these stamps were destroyed by Eesti Post.
9. The artist of the stamp.
10. Paper fluorescence (sinine – blue, kollane – yellow).
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11. Printer.
If there are letters F, G or H in the first cell of the table, these mean the fol-

lowing – F: this issue is also been discussed in the sheet section, G: this issue 
has additional information in the section of proofs and essays, and H: there 
are more errors or varieties in the section of Supplements (Täiendused, p. 
247). If in the seventh cell there are some numbers in parentheses, like f. ex. 
4 x (4x5), it means that the first number shows how many post office panes 
there are in the printer’s sheet – in this case 4 post office panes, each of which 
is made of 4 stamps in each horizontal row and 5 stamps in each vertical row.

As already said, we are using the classification of varieties by Hurt/Ojaste, 
where the following letters stand for the following types of varieties:

A – varieties of perforation,
B – colour varieties,
C – paper varieties,
D – gum varieties,
E – varieties and errors that are related to the printing process. Type E is 

the most prevalent.
When setting prices, we have been directed by the actual price information 

on the market. But it may still happen that some prices may seem too high 
or too low for some. Our pricing tries to offer general guidelines from which 
deviations may occur. As a rule we proceed from the market prices of mint 
stamps and the prices of used stamps have by default been set according to 
these. But there are stamp issues where used stamps are more rare and ex-
pensive and this, of course, reflects also in the prices. If instead of prices there 
are just dashes, it means, that either the stamp is so rare, that it is very hard 
to set a price to it or it has not been found in every form (f. ex. used copies 
of stamps that have been printed on the glue side or mint varieties of stamps 
only found on envelopes). Sometimes there is a remark on the description 
line, stating either ümb or ümbrikul and then the price – meaning, that it is 
the price for such a stamp on an envelope.

Many collect stamps in blocks of four, but as it appeared to be too compli-
cated to value such items, we decided not to set prices on blocks of four and 
corner blocks of four. If the variety appears only on one stamp of the block of 
four, the price goes only slightly up, but in the case where all four stamps are 
varieties, the price is remarkably higher if compared to the same four single 
stamps. And the price of corner blocks of four are in this case even higher.

If known, we are on the description line giving the position number of the 
stamp on the sheet, in order to make finding it easier. We hope to be able to 
make all these description lines available in English (and maybe even other 
languages) on our website, although a picture tells sometimes more than a 
thousand words. As to the scans, they differ much in quality and sometimes 
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we were even forced to use black and white pictures from other publica-
tions. Do not take our scans as proofs of different colours or colour shades of 
certain stamps, as sometimes there can be 3–4 different shades to the same 
stamp, dependent on various scanners (see f. ex. the stamp 062-02-1994). 
But in cases where under the letter B we clearly point to a colour variety, 
there really exist stamps with different colours and/or colour shades.

We have certainly not registered every tiny dot and dash (or something 
similarly marginal), although we do register lots of dots and dashes. Our aim 
is rather to give orientations within the realm of stamp errors and varieties 
and if you happen to discover a stamp which has a dot somewhere in the 
picture which we do not register, then let’s just take it as a variation to the 
existing ones and let’s price it according to similar issues. We still believe that 
we have managed to chart more or less all known errors and varieties and if 
you do not find your error in the main section, take a look to the one called 
Täiendused (Supplements) and you may find it there. But collectors are to 
find for sure new and unknown stamp errors and we hope that our catalogue 
gives a boost to the collection and study of stamp varieties.

A few comments on the second part of our catalogue. First it covers stamp 
sheets and stamp booklets and their errors and varieties (p. 253). After that a 
large section is dedicated to stamp proofs and essays (from p. 283), which has 
been divided into three by the main artists whose stamp proofs and essays 
are collectible – Vello Kallas (a huge selection), Lembit Lõhmus (who has 
also designed the cover of this book) and Henno Arrak. On pages 332–337 
we have some errors of the Tartu Post Office perfostamps and after  that some 
peculiar issues, like the official Christmas cards of Eesti Post, which have 
existing stamps on them, but printed with different colours etc. On page 344 
we have some samples of fluorescence errors, after that a table for the collec-
tors of colour stripes that were printed to sheet margins and another table 
for gum varieties. Here you can also see what numbers do contemporary 
Estonian stamps have in the Michel catalogue.

To the collectors of stamp errors we recommend Estonia’s biggest Internet 
philatelistic shop AA Gallery, which can be found at the address www.aagal-
lery.eu.

All users are more than welcome to send their comments, corrections and 
complements to the editors of this catalogue, using the e-mail address info@
erim.ee. Our web-address is www.erim.ee, where we hope to give more use-
ful information to our international users.
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Sissejuhatus

Kuigi taasiseseisvunud Eesti postmarke on regulaarselt kajastanud Mart 
Aru koostatud ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi väljaantud üldkataloog 

(mille 10. väljaanne ilmus 2012. aasta lõpus), on süvitsi minevate kogujate 
seas valitsenud aastaid veendumus, et sellele lisaks oleks vaja käsiraamatu- 
taolist väljaannet, kus muu hulgas leiaksid kajastamist nii kõikvõimalikud 
kõrvalekalded normist – erimid, trükivead jms –, kui ka materjal, mis avar-
dab kogujate vaatevälja – nt margiproovid ja -kavandid. Käesolev kataloog 
püüabki seda tühikut täita.
     Siiani on süstemaatilist informatsiooni kasvõi erimite kohta olnud üsna 
raske hankida – seda leidub küll laialipillutatult internetilehekülgedel (eriti 

koguda marginäituste väljapanekutelt või kollektsionääride kohtumistelt – 
aga selge ülevaate omandamine on olnud suhteliselt keerukas. Loodame, et 
meie kataloog on selles osas suureks abiks.
     Oleme kataloogi ülesehitusel järginud Vambola Hurda ja Elmar Ojaste 

minna Mart Aru koostatud kataloogist erinevat teed ja kasutada Eesti Pos-
ti enda markide numeratsiooni, seega on meie kataloogi esimest numbrit 
kandev mark 1991. aasta 1. oktoobril ilmunud viiekopikaline Eesti vapp. 
See muudab orienteerumise taasiseseisvunud Eesti margiväljaannetes kind-
lasti lihtsamaks.
     Kataloog koosneb kahest suuremast osast, kõigepealt margiväljaanded 
kataloogi põhiosas ja seejärel neid täiendavad poognaerinevused ja mar-
giproovid ning -kavandid teises osas. Põhiosas on iga margi puhul ära toodud 
väike tabel, kus on iga väljaande kohta kõige olulisem informatsioon: Ees-
ti Posti antud marginumber, väljaande nimetus ja selle nimiväärtus, margi 
pilt, margi värvus, väljaandmiskuupäev, perforatsioon, trükiviis ja markide 

kus väljaanne trükitud. Kui Eesti Posti marginumbri lahtris esinevad tähed 
F,  G või H, siis tähendavad need seda, et väljaannet käsitletakse ka poog-
nate sektsioonis (F), selle kohta leidub informatsiooni proovide ja kavan-
dite osas (G) või sellel margil on erimeid “Täienduste” all (H). Kui markide 
arvu poognas tähistavas lahtris esineb nt kombinatsioon 4x (10x10), siis 
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näitab esimene number müügipoognate arvu suures trükipoognas ja sul-
gudes olevad numbrid markide arvu poognas, kusjuures esimene number 
kirjeldab markide arvu horisontaalses margireas ja teine nende arvu verti-

tähistab see hävitatud marke (ja siia on kaasatud ka viimane markide hävita-
mine 10.02.2014). Oleme püüdnud kõiki tabelis esitatud andmeid igakülg-
selt kontrollida, et mitte omakorda edasi anda vigast informatsiooni, aga 
sekundaarsetest allikatest võetu tõesust ei ole alati võimalik kindlaks teha.
     Hindamisel oleme juhindunud turul valitsevast reaalsest olukorrast ja 
püüdnud esitada hindu võimalust mööda sellisena, nagu need konkreetses 
ajahetkes välja on kujunenud. Seda öeldes ei välista me loomulikult või-
malust, et üks või teine väljaanne tundub mõnele kogujale liiga kallis või 
liiga odav. Püüame siiski anda erimite hindamisel üleüldised orientiirid. Val-
davas enamuses on lähtutud puhaste markide ostu-müügi hindadest ja tem-
beldatud markide hinnad on pandud nii-öelda vaikimisi sellised, mis puhas-
telgi. Aga on ka väljaandeid, mille tembeldatud variandid on  haruldasemad 
ja kallimad ja sellisel juhul kajastub see ka hindades. Kui hindade asemel 
on pandud kriipsud, siis tähendab see kas seda, et mark on nii haruldane, et 
sellele on raske hinda määrata või siis ei esine või ei ole leitud marki selli-
sena, et seda saaks ühes või teises kategoorias hinnata (nt liimipoolele trüki-
tud margid tembeldatud kujul või erimid, mida on leitud ainult ümbrikelt). 
Mõnikord on toodud erimi kirje real ära hind, mis kehtib selle erimi puhul 
siis, kui see esineb ümbrikul (nt ümb €320).
     Palju on neid, kes koguvad marke nelikutes, aga hindamise keerukuse tõt-
tu oleme loobunud esialgsest kavast anda hinnad ka marginelikutele ja nur-
ganelikutele. Erimite puhul võib erim esineda muidugi ühe margina nelikus 
ja seetõttu neliku hind oluliselt ei muutu, aga on ka selliseid väljaandeid, kus 
kõik margid on erimid ja see tõstab neliku hinna märkimisväärselt kõrge-
maks, kui tegemist oleks ainult nelja üksiku erimiks oleva margiga. Ja nur-
ganelikute hind on tavaliselt veelgi kõrgem.

järgmised tähed tähistavad vastavaid erimite klasse: A – perforatsioonieri-
mid, B – värvierimid, C – paberierimid, D – liimierimid, E – trükkimisel 
tekkinud erimid, mida on valdavas enamuses. Kui on teada, siis on margi 
kirje real ära toodud ka erimi positsioon margipoognas, et seda oleks liht-
sam leida. Koos pildiga erimist ja vea kirjeldusega peaks see muutma kata-
loogi kasutamise hõlpsaks. Tähelepanu tuleks juhtida küll tõsiasjale, et kuna 
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oleme kasutanud üsna erinevate tegijate skaneeringuid (ja mõned on võetud 

pruugi alati sugugi vastata väljaannete endi omadele. Mõne margi puhul on 
see üsna drastiline, nt Kiiu linnust (062-02-1994) näikse esinevat kolme-
nelja eri tooni, aga tegelikult on lihtsalt iga skaneerija produtseerinud oma 
värvinüansid. Samas aga, kui kataloog toob B tähe all ära tõelised värvieri-
mid, siis on tõepoolest tegemist eri värvitooni markidega ja me loodame, et 
margipildid teevad selle eristamise ka võimalikuks.
     Kindlasti ei ole me kataloogi sisse võtnud igat väikest täppi ja kriipsu-
kest (või muud sellist marginaalset), kuigi ka täppe on piisavalt (ja needki on 
väga kogutavad). Püüame pigem anda orientiirid kõiksuguste erinevate eri-
mite vallas ja kui mõnel margil esineb mõni täpp kusagil sellises margipildi 
osas, mida meie ära ei too, siis võtkem seda lihtsalt kui olemasoleva vari-
atsiooni ja lähtugem hindamisel analoogsetest väljaannetest. Siiski usume, 
et meil on õnnestunud kaardistada enam-vähem kõik tuntumad margierimid 
ja kui otsitavat erimit ei leidu kataloogi üldosas, siis selle lõpus leiduvates 
“Täiendustes” võib see ikka olla. Aga kindlasti leitakse üha uusi senitund-
matuid erimeid juurde, sest loodame, et käesolev kataloog annab erimite 
kogumisele ja nende uurimisele värsket tuult tiibadesse. 
     Tänu ja lugupidamine kõikidele eesminejatele, eriti aga Vambola Hurdale 
ja Elmar Ojastele nende kataloogi-käsiraamatu eest, Mart Arule viljaka töö 
eest Eesti postmargikataloogide koostamisel ja väljaandmisel, Jaan Otsa-
sonile (Hiiu Koguja) ja Gunnar Kirsile (Elva Filatelist) ning Elmo ja Rain 

abiks nõu, jõu ja ka kriitikaga Andrus Martin, Robert Jaeski, Mati Kolk, Anti 
Retsä, Pertti Hujala, Kaido Laurits, Ago Papp, Sergei Helemäe, Ants Lin-
nart ja Ülo Nurges. Neile suur tänu meie poolt! Täname ka Ain Muldmaad, 
Jaanika Ilingsit ja Tiina Müllerit Eesti Postmargist ning Toompea postkon-
tori personali. Ja Lembit Lõhmust kaanekujunduse eest!

www.aagallery.eu aadressil.

Toimetuskolleegium ootab vastukaja kataloogi kasutajatelt, eriti teretulnud 
on kõikvõimalikud parandused ja täiendused, mis võib saata info@erim.ee 
meiliaadressil. Kataloogi veebiaadress on www.erim.ee.
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36-01-1993   F H Eesti vapp 0.15 (003) + 0.60 s ületrükk
Koobaltsinine + must 05.03.1993

13:12½ Ofset 10x10. Ületrükk: 
kõrgtrükk

1 396 100 - 33 045 = 
1 363 055 Vello Kallas

Kollane AS Vaba Maa

A1   Horisontaalne perforatsiooninihe (pikk ja lühike)   7.-   7.- 
A2   Vertikaalne perforatsiooninihe      5.-   5.-
E1   Ületrükk nihkunud üles, alumise lõvi jalgadesse            100.-    100.-
E2   Ületrükk nihkunud üles, keskmise lõvi jalgadesse         125.-    125.-
E3   Tagurpidi ületrükk               110.-    110.-
E4   Tagurpidi ületrükk nihkes              130.-    130.-
E5   Tagurpidi ületrüki nihe vasakule (üks mark)            125.-    125.-
E6   Tagurpidi ületrükis lohk (pos 12)              115.-    115.-
E7   Võrgu nihe ülesse      12.- 12.-
E8   Murtud 6 (pos 40)     10.- 10.-
E9   6 ja 0 ühendatud (pos 69)       5.-   5.-
E10 Täpiga 0 (pos 76, 77)       5.-   5.-
E11 Täidetud 6        3.-   3.-
E12 Täielikult täidetud 6       5.-   5.-
E13 Vigane 0 ja kast (pos 86)     10.- 10.-
E14 0 vasakult lahti (pos 86)     12.- 12.-
E15 0 ülevalt lahti (pos 89)       5.-   5.-
E16 0.68 0.60 asemel      10.- 10.-
E17 Katkendlik 6        7.-   7.-
E18 Säbrulised numbrid       5.-   5.-
E19 0.60 ja ületrüki kast omavahelises nihkes  (pos 76, 77)   5.-   5.-
E20 Katmata 5 (pos 4, 5, 17 jne)      5.-   5.-
E21 Värv laiali       25.- 25.-
E22 Hele ületrükk (pos 44)       5.-   5.-
E23 Vigane ületrükk (pos 4)       5.-   5.-
E24 Auk ületrükis        5.-   5.-
E25 Ületrükk perforatsioonis       5.-   5.-
E26 Lohk ületrükis        5.-   5.-
E27 Ring ületrükis ja täpiga null (pos 6)   10.- 10.-



45

E28 EESTI osaliselt kaetud (pos 34)    50.- 50.-
E29 Ületrükk nihkunud alla       5.-   5.-
E30 Auk paremas nurgas       5.-   5.-
E31 Ring vasakus allnurgas       5.-   5.-
E32 Kitsam kast        5.-   5.- 
E33 Tugev ületrüki nihe, 0 peaaegu kadunud (ümb 200.-)  ---  ---
E34 Ületrükk pealt katki       5.-   5.-
E35 Tagurpidi, nihkunud ületrükk (ümbrikul 250.-)   ---  --- 
E35a Tagurpidi, nihkunud ületrükk, täidetud 6 (ümb 300.-)  ---  --- 
E36 Täpp esimeses 0-is (pos 100)      5.-   5.-
E37 Kõrvalt määrdunud tagurpidi ületrükk (ümb 300.-)  ---  --- 
E38 Valge auk ületrükis (pos 99)      5.-   5.- 
E39 Valge auk ületrükis (pos 100)      5.-   5.-

A1 E1 E2 E3

E4 E5 E6

E7 E8 E9 E10

A2
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E2

 
NB! Võltsingud

Vasakul trükk lii-
mipoolel, paremal 
topelttrükk. Vead 
on tehtud tindiprits 
tehnoloogial.

067-06-1994 WWF. Lendorav 2 kr

Mitmevärviline 27.06.1994

13¾:14 Ofset 10x5

1042700 - 2280 = 1 040 420 Sándor Stern

Sinine AS Vaba Maa

A1   Horisontaalne perforatsiooninihe 12 mm              500.-  500.- 
A2   Horisontaalne perforatsiooninihe     10.-    10.- 

A1

A2

E3
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108-03-1996 Atlanta olümpiamängud 10 kr
Mitmevärviline 25.04.1996

13¾:14 Plokk 6, ofset 110x66

 284 974 - 63 096 = 221 878 Riho Luuse

Sinine AS Vaba Maa

E1   Valesti lõigatud plokk (teada 8 eksemplari)            650.-   --- 
E2   Margipildi nihe        2.-   2.- 
E3   Tugev margipildi nihe     15.- 15.- 
E4   Margipilt paremale nihkes    15.- 15.- 
E5   Margipilt paremale nihkes, nn kollane lõug    3.50   3.50 
E6   Valge täpp ja õhumull       5.-   5.- 
E7   Roheline täpp        5.-   5.-
E8   Roheline täpp        5.-   5.- 
E9   Kaks rohelist täppi       7.-   7.- 
E10 Väikesed täpid üle terve lehe    10.- 10.- 
E11 Värvinihe       10.- 10.-

E2

E3

E1

E4 E5
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282-09.10.03 Äksi rahvarõivad 4.40 kr
Mitmevärviline 09.10.2003

13¾:14 Ofset 6x (5x5)

500 000 - 4 416 = 
495 584 Mari Kaarma

- AS Vaba Maa

E1   Värviplekid (pos 18)       4.-   4.- 
E2   Värviplekid (pos 1)       4.-   4.- 
E3   Kollane laik, nn “Äksi päike” (pos 25)   30.- 30.-

E1 E2 E3

283-09.10.03 Otepää rahvarõivad 6.50 kr
Mitmevärviline 09.10.2003

13¾:14 Ofset 6x (5x5)

250 000 - 504 = 
249 496 Mari Kaarma

- AS Vaba Maa

E1   Punased täpid (pos 19)       2.-   2.- 
E2   Punased täpid + must täpp (pos 20)     2.-   2.-

E1 E2



209

344-17.02.06 KUMU 4.40 kr
Mitmevärviline 17.02.2006

13¾:14 Ofset 3x (5x5)

355 000 Indrek Ilves 

- AS Vaba Maa
E1   Sinine karv (pos 12)         3.-     3.-

345-08.03.06 Pärnumaa vapp 4.40 kr
Mitmevärviline 08.03.2006

Iseliimuv Ofset 6x (5x5)

1 210 000 Lembit Lõhmus  

- AS Vaba Maa

A1   Nihkunud perforatsioon (margiosal valge värv)            350.-    350.-   
A2   Nihkunud perforatsioon               300.-    300.- 
E1   Valge joon (pos 19)       3.-   3.- 
E2   Must täpp (pos 23)       1.-   1.-
E3   Valge täpp (pos 16)       3.-   3.-

A1 A2



Margiproovid ja 
-kavandid

Alates 1991 aastast on AS Eesti Post välja andnud ligikaudu 600 postmarki. 
Et leida sobilikke marke, millised võiksid Eestit esindada, on välja kuulutatud 
postmargikonkursse. Esimene selline konkurss toimus mais 1990. a. Märgi-
tud ajast alates on (post)margikunstnikena tööd teinud umbes 50 kunstnikku 
ning nende tööd on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust.

Kunst ja filateelia (postmark, FDC, tervikasi, maksimumkaart, postkaart) 
on omavahel tugevalt seotud. Võib öelda, et tegemist on kunsti alaliigiga – 
filateeliakunstiga. Postmark on väikseim, aga suurima arvuga kunstiteos. 
Kunstniku poolt tehtud töö – kavandid, joonistused, gravüürid – ongi kunst. 
Kasutatud on erinevaid tehnikaid: puu- ja terasgravüüri, aga ka akvarelle. 
Arvutitehnika argenguga on rohkem hakatud tegema töid arvutigraafikas.

Käeosolevas kataloogis on esitatud kunstnike kavandid ja nende proovitööd 
(tegemist ei ole trükikoja proovidega).  Autorite eesmärk on välja tuua ja 
tutvustada laiemalt postmargi (aga ka maksimumkaardi, FDC, tervikasja, 
postkaardi) valmimise etappe, nii öelda sündi. Senini on pööratud kahet-
susväärselt vähe tähelepanu sellele osale filateelias. Kuna aga see on samuti 
filateelia ajaloo osa, siis vajab see üleskirjutamist, kogumist ja säilitamist.



Vello Kallas 
(16. juuli 1942 Tallinn – 6. november 2013 Tallinn)

Vello Kallas on taasiseseisvunud Eesti esimeste postmarkide kujundaja. 
Sündinud ja üles kasvanud Eestis, kasutas ta 1967. aastal reisil Soome või-
malust lahkuda Nõukogude Liidust ja siirdus sealt edasi Rootsi. Asudes 
tööle ettevõttesse Misomex AB, sai tema töökaaslaseks Vambola Hurt. Selle 
tutvuse tagajärjel joonistas Kallas üle enam kui 4000 templijäljendit Elmar 
Ojaste ja Vambola Hurda koostatud Eesti postiajaloo käsiraamatusse. Pikem 
periood Vello Kallase elust möödus töötades Rootsi Riigipanga väärtpaberi-

-
paberite kujundamisega Rootsi riigile ja teistele maadele. Kui 1990. aastal 
hakati ette valmistama Eesti oma postmarkide trükkimist, pöörduti Vello 
Kallase poole, kes pakkus uute Eesti postmarkide motiiviks riigivapi. Nii sai 
temast esimeste uute Eesti postmarkide kujundaja, samas aitas ta igakülgselt 
kaasa nende trükkimise korraldamisel ja kvaliteedi tagamisel. 1. oktoobril 
1991. aastal emiteeris Eesti Post esimesed 9 marki, millest 7 olid trüki-
tud poognatena Saksamaal Leipzigi väärtpaberite trükikojas ja 2 rullidena 
Rootsis. Üldse on Eesti Post emiteerinud 47 Vello Kallase kujundatud Eesti 
vapiga marki. Ta on kujundanud veel postmargi “Eesti lipp”, mis ilmus 1. 

pühendatud margi, mis ilmus 9. detsembril 1994. aastal. 
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5. 005 võrk,  värviline rosett 8 kaarega, 
hind: €140

G1 lilla 
G2 sinakasroheline (pildil)
G3 tumeroheline
G4 punane
G5 pruun

6. 006 0,05 rbl raamiga (mark 001-05-
1991), hind: €220

G1 sinakashallikas, perforeeritud (pildil) 
G2 sinine, perforeeritud
G3 tumesinine, perforeerimata

7. 007 võrk,  värviline rosett 12 kaarega, 
hind: €140

G1 tumepruun (pildil)
G2 tumeroheline
G3 heleroheline
G4 tumepunane



Lembit Lõhmus 
(25. september 1947 Mustla)

-

-

Postmarke (enam kui 200) teinud 6 riigile – NSVL, Eesti, Rootsi, Läti, Leedu 
ja Kasahstan. Eksliibriseid loonud 28 riigi kogujatele – Austria, Belgia, Bul-
gaaria, Eesti, Gruusia, Holland, Hispaania, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Kreeka, 
Leedu, Luksemburg, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Root-
si, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits, Tšehhi, Ukraina, USA, Vatikan ja 
Venemaa. Eesti euromüntide reversi kujnduse autor.
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       Mare Balticum 1, hind €200

        Mare Balticum, hind €250

       Mare Balticum 2, hind €200

Mare Balticum, musttrükk, hind €65

Margi Tartu kivisild, 133-08-1997, ka-
vand-proov (puugravüür), hind €150



Henno Arrak 
(18. aprill 1930 Tallinn)

Henno Arrak on sündinud 18. IV 1930 Tallinnas, ta on Jüri Arraku poolvend. 
Ta õppis 1948–49 TPI-s, 1949–55 oli ta poliitilise süüdistusega Kasahstanis 
vangilaagris. 1957 asus Arrak õppima ERKI-s, mille ta lõpetas 1963 raama-

-
tuse Eesti Raamat kunstnikuna, seejärel vabakunstnikuna.

-

paremikku kuuluvad tema puugravüüritehnikas raamatuviidad. Tema ar-

-

arhipelaag” (1990) eesti keelde tõlkijaid. 

postmargid. Need moodustavad sellest väga väikese, ent silmapaistva osa. 
Paar erandit välja arvata, on kunstnik kasutanud markide kujunduseks sel-

sellele omandavad Arraku loodud postmargid erilise dimensiooni, millist 
kohtab kiirel kaasajal nii Eestis kui ka kogu maailmas üliharva.
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Maksimumkaardi  Ruhnu vana 
puukirik gravüür. Hind €175

Kavand margile 079-10-1994,  Ur-
vaste kirik, hind €125.

Kavand margile 078-10-1994, 
Ruhnu vana puukirik, hind €125. Maksimumkaardi  Ruhnu vana 

puukirik kavandiproov. Hind 
€225




