Hva skal vi med alle frimerkene?
varalleredeoPPfunTelegrafen
sett en sterk- og etter hvertstadig sterkere- vekst i antalletnYe net da frimerketgjordesin entr6.
frimerker.HvakandenneeksPlo- Snart etter kom også telefonen.
budbringer: sive,for ikke å si eksPonentielle, Bruken av firmerkefrankertkorModernitetens
fra
fikk konkurranse
respondanse
vekstenskyldes?
En suksessfortelling
kom
Senere
maskinfrankering.
| 1855utgav Norgesitt førstefritelex,enda senereogså telefax.
merke:Detblåfireskillingsmerket Frimerkebruk
med avbildning
av Riksvåpenet. og -utgivelser:En omvendt Fra sluttenav det 20. århundre
kom Internett,e-postog tekstmelDet ble en umiddelbarsuksess. korrelasjon
på mobiltelefon
innfor fullt.
dinger
Konseptetom en forhåndsbetalt En nærliggende
tankevillekanskje
(digitale)
kommuDe
elektroniske
enhetsporto,fysisk i form av en væreat denneøkningeni utgivelikke
har
riktignok
nikasjonsbærere
p ap ir b itsom kunne klebespå sesvolumavspeiler
en tilsvarende
overfløpostforsendelsen,
muliggjordeen økningi behovetfor frimerkertil gjort frimerketfullstendig
Jo dig, men gjennomen årrekkehar
vekst
i
mellom-menneskeenorm
frankeringav postforsendelser:
var flere brev,postkortog brevPakker vi kunnetobservereen dramatisk
Frimerket
ligkommunikasjon.
av en id6 hvis som sendes,destoflerefrimerker reduksjoni brukenav frimerker
virkeliggjørelsen
må for frankeringav postsendinger
tid var kommet.På mangemåter må til - og desto hYPPigere
postale
formå|.
altså
skullefrimerketbli en budbringer det utg is n y e ! S å s k u lle ma n
I godt over et halvtårhundre
er
om en ny epoke- modernitetens kanskjetro, men virkeligheten
vært for nedtidsalder,hvor nettoppkommuni- den motsatte:Brukenavfrimerker har frimerkebruken
- førsti relativforstand,
kasjon- entendetgjaldttransport til frankeringsformål
nåddetrolig adgående,
tall. Spesisenere
også
i absolutte
o g sam fer d seleller informa- en topp alleredei løPetav første
harvi
siste
århundreskifte
elt
etter
- skulle bli en tredjedelav det 20. århundre.
sjonsoverføring
iøynemer
stadig
vært
vitne
til
en
nøkkelfaktor.
Alleredefra første stund var
Brukenav frimerkerog etter- frimerketpå defensivenoverfor fallendetrend. Et presseoppslag
spørselenetterdettefrankerings- markedsmessige
utfordringeri fra april 2010 kunneopPlYseom
middeletøktevoldsomt,og skapte form av andre og nyere teknolo- en halveringav salgetav norske
kom- frimerkeri løpetav siste10-årspeet behovfor stadignye frimerke- giskeløsningerog alternative
utgivelser.Og utgivelsesmyn- munikasjonsmåter,
og skullemøte riode.Herkunnemanblantannet
fra lesefølgende:2
dighetene(dvs. Postverket- i
en stadigsterkerekonkurranse
"Mensdet i 2000ble solgt over
dag PostenNorgeASA) fulgte andre kommunikasjonsbærere:
226 millionerfrimerker,ble det
villigopp. I løpetav de første20
ifior solgtca. ll4 millionerslike
g!s-a-nl-!!
årene(1855-74)ble det således
I sammePerifrankeringsbevis.
utgitt i alt 20 frimerker,dvs. i
postfursendelser
sank
antallet
ode
pr.
gjennomsnittett nytt frimerke
med25 prosent. Mail og tekstår. Og det skullebli mer: I den
giør brevogf imerker
meldinger
(1875-94)
neste 20-årsperioden
overJlødig.Ogsåfrankeringsaltsået
komdet40 nyeutgivelser,
maskinerer blitt en trusselmot de
på 2 stk. pr. år. Og
gjennomsnitt
tradisj onelle frimerkene, ofte til
slik fortsattedet i de påfølgende
storefortvilelse. Possamlernes
20-årsperiodene:1
på frimerker til
tens
nye
satsing
Periode nye utg. Gj.snitUår
verden,uten
eller
Europa
Norge,
1895-1914: 52 2,6Apr.år.
redusert
har
også
verdiangivelse,
1915-34:
81 4,05pr. år.
behovetfor antallfrimerker ".
231 11,55pr.år.
1935-54:
I en hvilkensom helst annen
1955-74:
318 15,90pr.år.
ville man sagt at utvikbransje
pr.
497 24,85 år.
1975-94:
var
dramatisk,eller endog
lingen
Og dersomvi ser på 15-årsmen Posten fortsetter
katastrofal.
perioden1995-2009kan vi regiå
utgi et stadig økende
ufortrødent
strere537 nyefrimerkeutgivelser,
antallnye frimerkersom om ingen
på hele35,80 Grafisk illustrasjon av utvikingen (hentet fra
dvs.et gjennomsnitt
ting har hendt.
Odd Gunnar Skagestad,Frimerkemotiver som
pr. år.
samfunnsmessigbudbærer. En komparativ og
t
på
periode
over dynamisk studie i politisk massekommunikasjon,
Gjennomen
halvefi", artikkel/reportasje
"F*t-k"*lget
i Aft enposten 24. aPrll 2010.
halvannethundreår har vi altså upubl. avhandling, Oslo. desember 201 l.).
av Odd Gunnar Skagestad:
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Inflasjon iutgivelser
Det er et forunderligparadoksat
samtidigsom det postalebehovet
for frimerkersvinnerhen, har det
funnetsted en nærmestgalopperendeøkningi hyppigheten
av
nye frimerkeutgivelser!Og dette
er så visst ikke noe særnorskfenom6n. Dette har skjedd - og
skjerfortsatt- i Norgeså vel som
iverdenforøvrig.
Hvisvi eksempelvis
sammenl i gn e r utvi kl i ngeni Norge med
Syd-Afrika(som oppstod som
egenfrimerkenasjon
i 1910),servi
et lignendeutviklingsbilde.
Fordelt
på 20*årsperioder
finner vi her
følgendetall:3
Periode nye utg. Gj.snitUår
1910-29:
37
1,9pr.år.
1930-49:
82
4,1pr.år
1950-69:
166
8,3pr.år
1970-89:
430 21,5pr.år.
1990-2009:1272 63,6pr.år.
H er se r vi altså en vekst i
u tgive lse stakten
som er enda
m e r vold so menn hva den har
vært for Norgesvedkommende.
Fellestrekket
mellomde to lander
imidlertid
at det har gåtten stadig
sterkereinflasjoni nye utgivelser,
samtat dettehar skjeddsamtidig
med at behovetfor frimerkertil
frankeringsformål
er blitt tilsvarendedrastiskredusert.
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Terskelenfor nye utgivelser
skulleetterhvertbli stadiglavere,
og deter medtidengåttfullstendig
inflasjonikke bare med hensyn
til antalletnye frimerkeutgivelser,
menogsåmedhensyntil hvaslags
motiversom pryderbilledflatene.
natur
Nå er det ikkebare"historie,
Frimerkets funksjoner
og kultuf'eller"storebegivenheter,
Frimerketsgrunnfunksjon
- som personligheter
og jubil6er"som
kvitteringfor forhåndsbetaltporto g je ld e r. Nå b e n y t t esa l s k e n s
- er rik t ig n o kd e n s a mme s o m tenkeligebilledmotiver
- fra de
den har vært i over halvannet mestsæretilde mestintetsigende
århundre.Det har i så måtefYlt, - som påskuddpå å produsere
og fyller fortsatti betydeliggrad, stadignyeutgivelser
av dissesmå
et markedsmessigbehov. Men papirbitene
skal
som presumptivt
i Norgesom gjøre tjenestesom Fedrelandets
fordi postvirksomhet
i pra k t is kt a lt a lle a n d re la n d og nasjonensvisittkort,ja som
tradisjonelthar vært et statlig symbolpå statsmaktens
autoritet.
mono p o l,h a r f rime rk e n ea llt id
Dermeder vi over på ytterlisom gere 6n viktigfunksjon: Nemlig
også hatt tilleggsfunksjonen
landets- ellerretteresagtsfafens som (statlig) inntektskilde,tak- fornemstevisittkortog bumerke. ket være samlermarkedet. Når
Dettehargjenspeiltseg i frimerke- utgiverneoppdagetat filatelister
som i de tidligste og andresamlerevar villigetil å
nes billedflater,
var gjengivelser betalenær sagthvasom helstfor
tider fortrinnsvis
av rikssymboler,statsoverhodets å holde sine samlingerkomplett
portretteller postmyndighetenes med alle de nye utgivelsene
som
emblem.Senerekomogsåandre dukketopp,var det ikkeå undres
motivertil,f.eks.til minneom vik- over at mange land har latt seg
tige nasjonalebegivenheter.For friste til å utgi enormemengder
å sitereen uttalelseav Postens nye frimerkersom det overhodet
direktørHalvor ikke har vært noe postaltbehov
Frimerketjenestes
Fasting:4
for. Tidligerevar dette helst noe
"Frimerket har mangeoppgaver s o m u s e riø s ea k t ø re r( s å k a l t e
Det er ikke bare et frankerings"operettestater"
eller"bananrepumiddel.(...) Frimerketskal gien- blikker")
drevmed,menmedtiden
speile et lands historie, natur og har de aller fleste land havneti
kultur foruten å minne om store (u)vanenmed å utgistoremengbegivenheter,personligheter og derfrimerkerutenpåviseligbehov,
jubilåer. Derfor har frimerker
men med de mest merkverdige
fått ord på segfor å væreet lands - ellerde mesttrivielle- motiver.
visittkort".
Frimerket har altså en uttalt
tilleggsfunksjonsom "budskapsplattform": Som medium for myndighetenes egenpresentasjon
såvel som for slik informasjonog
slike verdier som myndighetene
ønsker'å formidle - overfor omverdenenog overforlandetsegne
innbyggere.
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Denenestemuligeforklaringen
p a ra på den n e t ils y n e la t e n d e
doksaleutviklingenmå være at
frimerketer blitt tildeltfunksjoner
som gjør at nye merkerutgisav
helt andregrunnerenn den oPPrinnelige.

ir.:

Stolpediagram 2a, hentet fra Skagestad,
F r i mer kemo t iver som samfzrnns mess ig
budbærer (op.cit.).
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artikkel i Postens informaH"l"* F**g,
sjonshefte låonnement 2006/2007, s.2.
)- Jft. Odd Gunnar Skagestad,artikkelen
"Posten, - produktutvikling og prestisje", i
Norsk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 312012.
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Utgivelsespolitikk
og policy-uttalelser
No rg e e r s e lv s a g th v e r k e ne n
"operettestat"eller en "bananrepublikk".Detstårlikevelikketil
å nekteat også vårt eget Posten
NorgeASAmedåreneharlattseg
fristetil å skummefløtenav samlermarkedetved å utgi et stadig
økendetilbudav nyefancyfrimerkersamtøvrige"produkt"-varianter
med et stadigmer påtageligpreg
av å være jålete og overprisede
pyntegjenstander.5
15

Men intetrespektabeltlandvil
være bekjentav å utgi frimerker
som man barekan tapetsereveggenemed,og Postenhar i alleår
bedyretat slikt gjør man da ikke
her hos oss. I riktiggamledager
(dvs.for 30 år ellermer siden)sa
mangjerneat Norgeføreren konseruativutgivelsespalitikk.
Denble
for drøy,og Postengikk senere
overtilå påberopesegen moderat
utgivelsespolitikk.
Etterhvertble
det behov for å modererespråkbrukenytterligere,og mangikk på
begynnelsen
av 2000-talletovertil
å snakkeom en edruelig,seriøs
ellerryddig utgivelsespolitikk.
Men ogsådenslagsskussmål
er nå mer ellermindrefor historie
å regne,idetPostenide siste5-6
år stortsett har avståttfra å tildele
seg selv slike rosendekarakterer
om sin egenutgivelsespraksis.
I en avisartikkeli 2005foretok
PostensFrimerketjenestes
direktør HalvorFastingen nyttigklargjøringav etatensegenoppfatning
av sin utgivelsespolitikk.6
"Posten mottar hvert år en
rekkeforslag om nye frimerkeutgivelser. F orslagenebehandles
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Noe 6ntydigsvar er det umulig å gi. Samlerinteressen
synes
ennåikke- langtpå nær- åtørke
inn,selv om utgivelseskåtskapen
fortsetterå aksellereremot stadig
kan man
nye høyder.Undertiden
riktignokregistrereuttalelsersom:
"Jegharen komplettklassisk
samlingav frimerkerfra landxxxxtil og
med år yyyy,men med den flomsom
menav MikkeMus-frimerker
utgisnå, gidderjeg ikkelenger".
A samlepå frimerkerer i dag i
ferdmedå bli en annenidrettenn
den som tidligeregenerasjoner
kunnedrivemed. Men mennesket har alltidsamletpå de mest
forskjelligartede
ting, og det finneset markedfor det meste. Nye
samleresomkommertil,vil kunne
ha andretilnærmingertil
sinhobby
enn slikesom hittilhar værttoneangivende.Deter derforgrunntil
Quo vadis - hvor skal dette
å antaat utgivelsesmyndighetene
ende?
(i Norgeog i andre land) også i
på
en
Ellerfor å stillespørsmålet
fremtiden
vil kunnefortsetteå finne
annenmåte: Hvor lengevil filaog å skape- et markedfor sine
telisterog samlereforøvrigfinne
seg i å bli lurtog flåddav grådige "produkter".
som bare 6
utgivelsesmyndigheter,
Halvor Fasting, artikkelen "Frirnerket for
som
behandlersamlermarkedet
fall?", i Aftenposten,3. mai 2005.
en fiskalmelkeku?
i et offentligoppnevntutvalg,Pro'
gramutvalget for nye frimerker.
På grunnlag av Programutvølgets
innstilling beslutterPosten det
endeligefrimerkeprogrammet. I
SamferdseIsdepart ementets ret'
ningslinj er for Programutvalget
(og dermed norsk frimerkepolitikk), heter det bl.a.: 'Utgivelse
av særfrimerker er et velegnet
middel til å markere nasionale
historiske minner, skape oPP'
merksomhetomkring våre samtidige begivenheterog til å øke
kjennskapettil vårt lands natur,
kultur og næringsliv'. Postenhar
i de sisteti åreneutgitt mellomI0
og 15 nyefrimerkeserier pr. år
Det utgis normaltflere frimerker
i hver serie,slik cttantalletpr. år
har liggetpå 28-44frimerker".
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