
FrlmElket cr.en stats vlsittkort. Nå,er dct g&t fuFstGndtg lnflarfon i utglvclret, og
når et nytt frimerke bli'r emtrent llke tntetcoralrt soRt an tapGtblt,_yll samlsr-
Interessen torke inn. Opphevelsen av statsmo{rgpolet vll gl frlmerkesamll*g som
InvesterinE og hobby det endellge banesår, advarer artlkkelforfatteren.
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Frimerket for fall
NORGES FØRSTE FRMERKEbIe utgitt
1. januar 1855. Vi kan således i år feire
I5O-årsjubileet for frimerket her til
lands - etjubileum som er vel verdt å ta
med seg. Flimerket var en genial og
epokegjørende nyskapning for sin tid.
Som praktisk kvittering for ensartet,
forhåndsbetalt porto, skulle frimerket
innvarsle en kommunikasjonsmessig re-
volusjon. En ny æra tok form. Samfun-
net gilik inn i modernitetens tidsalder,
hvor nye kommunikasjonsformer sto i
sentrum - kjennetegnet blant annet ved
en eksplosiv økning i frimerke-frankerte
postsendinger.

Enormt mange merker. Ikke bare fle-
re postsendinger, men stadig flere nye
frimerker: I løpet av de første 50 årene -
1855-190i! * ble det i Norge utgitt i alt
84, ulike frimerker, dvs. et gjennomsnitt
på 1,68 nye frimerker pr. år. I de neste
50 år - 1905-1954 - kom det 339 nye fri-
merker, dvs. gjennomsnittlig 6,78 pr. år.
I den tredje og hittil siste 5o-årsperio-
den - 1955-2004, - er det utgitt ltterli-
gere 1129 frimerker, som gir et gjen-
nomsnitt ph22,58 pr. år. Og om man in-
nenfor den siste 5O-årsperioden tar for
seg det siste 10-året - 1995-2O04 - er
antallet nye utgivelser 333 stk., dvs. et
gjennomsnitt på hele 33,3 pr. år.

Hvorfor denne enorme økningen i an-
tall utgivelser? Kan det være det postale
behovet - et stadig økende behov for fri
merker til frankering av postsendinger?
Eller slryldes veksten helt andre forhold,
som f.eks, endringer mht. frimerkets
funksjon?

Markedsmessig behov. trtimeikets
postale funksjon har vært den samme i
halvannet århundre. Det har hele tiden
fflt et markedsmessig behov. Men alle-
rede fra første stund var frimerket på
defensiven overfor markedsmessige ut-
fordringer i form av andre og nyere tek-
nologiske løsninger og alternative kom-
munikasjonsmåter. Telegrafen var alle-
rede oppfunnet da frimerket gjorde sin
entr6, snart etter kom også telefonen.
Bruken av frimerkefrankert korrespon-
danse fikk konkurranse av maskinfran-
kering, senere kom telex, enda senere
også telefax. Ita slutten av det 20. år-
hundre kom Internett, e-post og tekst-
meldinger på mobiltelefon inn for fullt.
De elektroniske kommunikasjonsbære-
re har riktignok ikke gjort frimerket
fullstendig overflødig, men det er van-
skelig å skimte noe øktpostalt behov
som skulle nødvendiggjøre den stadig
hyppigere utgivelse av nye frimerker.

Da gjenstår den andre muligheten -
at frimerket er blitt tildelt funksjoner
som gjør at nye frimerker utgis av helt
andre grunner enn den opprinnelige.

- 
Operettestater og bananrepublikker.

En grunn kan være Postverkets ønske
om å spekulere i og skumme fløten av et
inflatert samlermarked. Et ikke altfor

Frimerket er en stats visittkort. Nå er det gått fullstendig inflasion i utgivelser, og
når et nytt frimerke blir omtrent like interessant som en tapetbit,.vil samler-
interessen tørke inn. Opphevelsen av statsmonopolet vil gi frimerkesamling som
investering og hobby det endelige banesår, advarer artikkelforfatteren.

Visittkort. Norge er ingen stor produ-
sent av tropiske frukter. Den høye utgi-
velseshyppigheten betyr likevel at Norge
har tatt skrittet over i bananrepublikke-
nes tvilsomme selskap. Men grådighe-
ten etter å flå de naive samlerne som
bare må ha alle de nye merkene som ut-
gis, er ikke hele historien. I siste utgave
av Postens Flimerketjenestes promo-
sjonspamfl ett Abonnement påpeker eta-
tens direktør Halvor Fasting: <<Ftimer-
ket har mange oppgaver. Det er ikke
bare et frankeringsmiddel. (. . .) Flimer-
ket skal gjenspeile et lands historie, na-
tur og kultur, foruten å minne om store
begivenheter, personligheter og jubileer.
Derfor har frimerker fått ord på seg for
å være et lands visittkort>.

Visittkort-analogien er ikke dum: Fli-
merkene har alltid hatt tilleggsfunksjo-
nen som et lands visittkort - eller kan-
skje helst som statens visittkort. For i
Norge som i praktisk talt alle andre
land har postvirksomhet i halvannet år-
hundre vært et statlig monopol. Dette
har gjenspeilt seg i frimerkenes billed-
flater, som fra begynnelsen av helst var
gjengivelser av rikssymboler, statsover-
hodets portrett eller postmyndighetenes
emblem. Senere kom også andre moti-
ver til - f.eks. til minne om viktige na-
sjonale begivenheter. Terskelen skulle
imidlertid stadig bli lavere, og etter-
hvert er det gått fullstindig inflasjon på
området.

respektabelt motiv, sorn uvegerlig brin-
ger utgiverlandet i dårlig selskap. Over-
stadig produksjon av frimerker uten på-
viselig postalt behov er noe som tidli-
gere helst kjennetegnet operettestater
og bananrepublikker. Intet respektabelt
land vil være be$ent av å utgi frimerker
som man bare kan tapetsere veggene
med. Det norske Postverket har i alle år
bedyret at slikt gjør man da iliJ<e. I rik-
tig gamle dager, dvs. for 25-3O år siden
- sa man at Norge f.ørte en konservativ
utgivelsespolitikk. Den ble for drøy, og
man gikk senere over til å påberope seg
en moderat utgivelsespolitikk. I siste
nummer (O7/2OO5) av Postens egen in-
formasjonsbulletin FYimerkeposten har
man moderert seg enda et hakk Nå er
det ordet seriøs som gjelder, og bladet
skriver derfor på lederplass at <<I Norge
har vi i alle år hatt det vi kaller en seriøs
utgavepolitikk. Dette betyr at vi utgir re-
latiw få frimerker tilpasset det postale
behov. . .>>



!&cr rUæ hger bare <bistorie,
hatur.og kultup>.eller <store begiven- I
heter, personligheter og jubileeu som
gjelder. Nå benyttes alskens tenkelige
billedmotiver - fra de mest sære til de
mest intetsigende - som påskudd på
nye frimerkeutgivelser. Æt fra strikke-
luer og bladvotter, brevandrere og
brennmaJreter, til tegneseriefigurer,
OLvinnere, revyskuespillere, opprevne
olabukser, samt Valentintj erUer, benyt-
tes som påskudd for å produsere st'adig
nye utgivelser av disse små papirbitene
som presumptiW skal gjøre tjeneste
som Fedrelandets og nasjonens visitt-
kort, ja som symbol på statsmaktens
autoritet.

Inflatorlsk utgivelsespolitikk. Man
kan saktens undres hvordan d'€t vil gå
dersom denne utviklingen fortsetter.
Men det kommer den ikke til å gjøre.
For frimerket - i den funksjon som vi
hittil har kjent det - vil om få år være
en saga blott. Her er det flere forhold
som spiller inn. Dels er frimerkenes
sæ4)reg - det som giør dem til attrakti-
ve samlerobjekter eller til troverdige
statssymboler - i ferd med å'viskes ut
som følge av en inflatorisk utgivelses-
politiliik. Når et nytt frimerke blir om-
trent like interessant som en tapetbit,
vil samlerinteressen tørke inn. Dermed
vil formodentlig også utgivelseskåtska-
pen dabbe av. Men i tillegg står post-
virksomhet - i Norge såvel som i glo-
bal sammenheng - ovqrfor dggpst ra-
dikale utfordrihgbr meil hensyn til om-
stilling som man ha.r hatt siden frimer-
kets tidligste barndom. Hovedsaken i
så måte er at statsmonopolet står for
fall. Den 15. mars i år bestemte Stortin-
get at Postens enerett til å formidle
postsendinger skal awikles fra L janu-
ar 2OO7. I tillegg vurderer Posten nå å
følge Finlands eksempel og introdusere
bedriftsfrimerker med reklame samt
personlige fimerker hvor kunden selv
- mot en viss tilleggsavgift- kan velge
motivet. Vi står dermed foran en uWik-
ling hvor forskjellene mellom hva som
er og hva som ikke er frimerker, blir ut-
visket. Og når folk frankerei sin brev-
post nred feriebilder fra hylta eller foto
av bik$a til naboen, blir det vanskelig
å opprettholde fiksjonen om Fedrelan-
dets eller ståtens visittkort.

Noen er programforpliktet til å være
optimister på frimerkenes vegne. I siste
nummer av Frimerkeposten skriver di.
rektør Fasting at <<I Posten tror vi at
det vil være behov for fimerker i man-
ge år, til tross for at enkelte har spådd
både brevets og frimerkets snarlige død
i konkurranse med elektroniske alter-
nativer>>. Kan hende får han rett - kan
hende er frimerkets død likevel ikke
snarlig forestående. Men om det over-
lever, såblir det ikke i den form og med
den funksjon og den relevans som vi
hax vært vant til åPnnom ett tru$dre
ogfemti år.
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IIEDTUR, Frimerket feirer sitt 150-årsjubileum i Norge. Sam-
tidig går frimerket mot sin svanesang, mens våre posttjenester
er i den dypeste omstilling i sin historie, og det norske post-
vesen undergraver grunnlaget for frimerker som investering.

Frirnerket er en ståts vlsittkort. Nå er det gått fullstendig inflasJon i utgivelser, og
når et nytt frimerke blir omtrent like interessant som en tapetbit,.vil samler-
interessen tørke inn. opphevelsen av statsmonopolet vil gi frimerkesamlifig som
investering og hobby det endelige banosår, advarer årtikkelforfåtteren,

F'rimerket for fall

Odd Gunnir llra.ggstrd
Mag. qrt . ,  spesrdl(aqglver

. ,  , "Fi tåtel ist

E-post: kronikk@attenPosten.no

Postadressel Aftenposten, postboks 1, OO51 Oslo.

Fåks:22 86 40 89.

Aftenpostens publ iser ingsvi lkår og generel le

vilkår. se wwwaftenposten no,/generellebetingelset

Kronit(ken på nett: www aftenposten'no,/måringer/kronikkel

Kronikklengden er på 7500 tegr] ; l rk l .  mei lomrom

Foto av kronikkforfatteren vedlegges månuset



F'rimerkct fur fall
l{ilRGES FØRSTS FI{II\4ERKE ble utgitt
t" januar 1855" \'i kan således i år feire
t50-årsjubileet for frimerket her til
lands - et jubiieurn sorn er vel verCt å ta
nred seg. Frimerket var en genial crg
epokegjørende nyskapning for sin tid.
Som praktisk kvittering for ensarfet,
forhåndsbetalt porto, skulle frimerket
innvarsle en komrnunikasjonsmessig re-
volusjon. En ny æra tok form. Samfun-
net gikk inn i modernitetens tidsalder,
hvor nye kornmunikasjonsformer sto i
sentrum .. $ennetegnet blant annet ved
en eksplosiv økning i frimerke-frankerte
postsendinger.

Enormt mange merker. Ikke bare fle-
re pclstsendinger, men stadig flere nye
fl imerker: I løpet av de første 5O årene *
1855*1904 * ble det i Norge utgitt i alt
84 uliire frimerker, dvs. et gjennomsnitt
på 1,68 nye frimerker pr. år. I de neste
r0 år - 1905*1954, - kom det 339 nye fri-
merker, dvs. gjennornsnittlig 6,78 pr. år.
I den tredje og hittii siste 5o-årsperio-
den - 1955-2004.- er det utgitt ltterli-
gere 1129 frimerker, som gir eL gjen-
nonrsnitt påt 22,58 pr. år. Og om man in-
nenfor den siste 5o-årsperioclen tzrr for
seg det siste l0-aret - 199F-2004 - er
antallet nye utgivelser 333 stk., dvs. et
gjennornsnitt på hele 38,3 pr.. år.

I{vorf'or denne enorme økningen i an-
tall utgivelser? Kan det være det postale
behovet - et stadig økende behov for fri-
tnerker til frankering av postsendinger?
Eller skyldes veksteu helt andre forhold,
som f.eks. endringer mht. frimerkets
tunksjon?

MarkedsmessiE behov, Frimerkets
postale funksjon har vært den samme i
halvannet århundre. Det har hele tiden
fllt et markedsnressig hehov. Men alle-
rede fra f,ørste stund var frimerket på
defensiven overfor markedsmessige ut-
fordringer i form av andre og nyere tek-
noiogiske løsninger og aiternative kom,
mrinikasj onsmåter. Telegrafen var alle-
rede oppfunnet da frimerket gjorde sin
entr6, snart etter kom også telefonen.
Bruken av fi"imerkefrankert korrespon-
danse fikk konkurranse av maskinfran-
kering, senere kom telex, enda senere
også telefa-r. Ita slutten av det 20. år-
hundre kom Internett, e-post og tckst-
:neldinger på rnobiltelefbn inn tbr fullt"
f,!e elektroniske komnrunikasjonsbære-
re har riktignok ikke gjort frimerket
fullstendig overflødig, rnen det er vau-
skelig å skimte noe øktpclstalt behov
som skulle nødvendiggjøre den stadig
hyppigere utgivelse av nye fiinerker.

Da gjenstår den andre rnuligheten -
at frimerket er blitt tildeit funksjoner
som gjør at nye frimerker utgis av helt
Rndre grunner enn den opprinnelige.

, Operettestater og bananrepublikker.
En grunn kan være Postveri<ets ønske
on: å spekulere i og skumme fløten av et
inftratert samlermarked. Et it{ke altfor
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Frimerket er en ståts visittkort. f{å er det gått fullstendiE inflas.fon i iltEivelser, og
når et nytt frimerke blir on'ltyerrt like inte rissant som en tapetbit, vit samler-
interessen tørke lnn. Opphovelsen åv ståtsmonopolet vi l  gi  fr imerkasamrIing som
investering og hobby det endelige banesår, advarer arl [ !kkslf+rfaiteref i .

respektabelt motiv, sonl uvegerlig brin-
ger utgiverlandet i dårlig selskap. Over-
stadig produksjon av frimerker uten på-
viselig postalt behov er noe som tidli-
gere heist kjennetegnet operettestater
og bananrepublikker. Intet respektabrelt
land vil være bekjenL ar' å utgi frirnerker
som lnan bare kan tapetsere veg.qene
rned. Det norske Fostverket hal i alle år
bedyret at, slikt gjør man da ikke. I rik-
tig gamle dager, dvs. fcrr 25-30 år siden
- sa rna,n at Norge f'ørte en konservativ
utgivelsespolitikk. Den ble for drøy, og
rnan gikk senere over til å påberope seg
en moderat utgivelsespolitikk. I siste
nlrmrrler (01/2005) av Postens egen in-
formasjonsbulletin Frirnel keposten har
man moderert seg enda et hakk: Nå er
det ordet seriøs sora gjelder, og bladet
skri'iær derfor på lederplass at (I Norge
har vi i alle ar hatt det vi kaller en seriøs
utgavepolitikk. Dette betyr at r.'i utgir re-
iativt iå frimerker tilpasset det postaie
behov. " . r>

Visittkort" Norge er ingen stor produ-
sent av tropiske frukter. Den høye utgi-
velseshyppigheten be{,r' likevel at Norge
har tati skrittet over i bananrepublikke-
nes tvilsomme selskap. Men grådighe-
ten etter å flå de naive samlerne som
bare må ha aile de nye merkene som ut-
gis, er ikke hele historien. n siste utgave
av Postens Ftimerketienestes promo-
sjonspamfl ett Abonnement påpeker eta-
tens direktør Haivor Fasting: <himer-
ket har mange oppgaver. Det er ikhe
bare et fiankeringsmiddel. (. . .) Ftimer-
ket skal gjenspeile et lands hislrlrie, na-
tur og kultur, foruten å minne om store
begivenheter, personligheter og jubiieer.
Derfor har frin'lerker fått rlrrl på seg for
å være et lands rrisittli<ls>>.

Visittkort-analogien er ikker dusr: Fn-
merkene har allricl iratt tiileggsflinksjo-
nen som et lands visittkort - eller kan-
skje helst som statens visittkort. For i
Norge som i praktisk ta.lt alle andre
land har postvirksomhet i halvannet år-
hundre vært et s'tatlig monopol. Dette
har gjenspeiit seg i frimerkenes billed-
flater, som fra beglanelsen av helst r,ar
gj engivelser av rikss;,'rnboler, statsover-
hodets pofirett eller postmlrrdighetenes
enrblem. Senere kom også andre moti-
ver til * f.eks. til minne om viktige na-
sjonale begivenheter. Tersketren skulle
imidle*id stadig bli lavere, og et[er-
hvert er det gått fuilstendig inflasjon på
området.



Nå er det ikke lenger bare <<historie,
natur og larltur>> eller <<store begiven-
heter, personligheter og jubileer> som
gjelder. Nå benyttes alskens tenkelige
billedmotiver - fra de mest sære til de
mest intetsigende * som påskudd på
nye frimerkeutgivelser. Alt fra strikke-
luer og bladvotter, brevandrere og
brennmaneter, til tegneseriefi.gurer,
Ol-vinnere, relyskuespillere, opprevne
olabukser, samt Valentiu-hjerter, benlt-
tes som påskudd for å produsere stadig
nye utgivelser av disse små papirbitene
som presumptivt skal gjøre tjeneste
som Fedrelandets og nasjonens visitt-
kort, ja som symbol på statsmaktens
autoritet.

tnflatorisk utgivelsespolitikk. Man
kan saktens undres hvordan det vil gå
dersom denne uMklingen fortsetter.
Men det kommer den ikke til å gjøre.
For frimerket * i den funksjon som vi
hitril har kjent det - vil om få år være
en saga blott. Her er det flere forhold
som spiller inn. Dels er frimerkenes
særpreg - det som gjør dem til attrakti
ve samlerobjekter eller til troverdige
statsslmboler * i ferd med å'viskes ut
som følge av en inflatorisk utgivelses-
politikk. Når et nyn ftimerke blir om-
trent like interessant som en tapetbit,
vil samlerinteressen tørke inn. Dermed
vil formodentlig også utgivelseskåtska-
pen dabbe av. Men i tillegg står post-
virksomhet - i Norge så vel som i glo-
bal sammenheng - overfor de mest ra-
dikale utfordringer med hensyn til om-
stilling som man har hatt siden frimer-
kets tidligste barndom. Hovedsaken i
så måte er at statsmonopolet står for
fall. Den 15. mars i år bestemte Stortin-
get at Postens enerett til å formidle
postsendinger skal awikles fra 1. janu-
ar 2O07. I tillegg vurderer Posten nå å
følge Finlands eksempel og introdusere
bedriftsfrimerker med reklame samt
personlige frimerker hvor kunden selv
- mot en viss tilleggsavgift - kan velge
motivet. Vi står dermed foran en utvik-
ling hvor fors$ellene mellom hva som
er og hva som ikke er frimerker, blir ut-
visket. Og når folk frankerer sin brev-
post med feriebilder fra hytta eller foto
av bikkja til naboen, blir det vanskelig
å opprettholde flksjonen om Fedrelan-
dets eller statens visittkort'

Noen er programforpliKet til å være
optimister på frimerkenes vegne. I siste
nummer av Ftimerkeposten skriver di-
rektør Fasting at <(I Posten tror vi at
det vil være behov for frimerker i man-
se år, til tross for at enkelte har spådd
både brevets og fuimerkets snarlige død
i konkurranse med elektroniske alter-
nativer>>. Kan hende får han rett * kan
hende er frimerkets død likevel ikke
snarlig forestående. Men om det over-
lever, så blir det ikke i den form og med
den funksjon og den relevans som vi
har væfi vant til gjennom ett hundre
og femti å.r.


