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Odd GunnarSkagestad:
Norskefrimerkemotiver- fra rikssymboler
via jubil6erog samfunnsliv
til popkulturog trivia
Utgivelsespolitikken- fra moderasjon til inflasjon
Mangevil nok ha stussetlitt over det pussigeparadoksetat mensbehovetfor
harvårepostmyndigheter
frimerkertil frankering
av postlengeharvært synkende,
utvisten vedvarendeiveretter å utgi et stadigØkendeantallnyefrimerker.Siden
starteni 1855har det norskepostverkethittil (t.o.m.februar2}rcl utgitt i alt 1929
frimerker,thvoravhalvparten
i de siste30 årene.
med litt statistikkkanvi deleopp tidslinjen
Forå illustrere
dennevolumutviklingen
2O-årsbolker,
som nedenfor:
(f.o.m.1855t.o.m.20L4)i åtte sammenlignbare
Antall
GjennomsnittligNårtalspersoner
for det norske
utgivelser antallpr.år
postverket(eller PostenNorgeAS
1'0
L855-74
20
som i modernetid har vært etatens
?^
t875-94
40
offisiellenavn)i alleår har insistertpå
i,u
189s_j.914
sz
at manfører en "moderat"og "seriøs"
iit
!gLs-34
8j.
er dette åpenbart
utgivelsespolitikk,l
ti,t5
z3L
1935-54
en sannhetmed modifikasjoner.
L5,90
Lgss-7l
318
Snarerekan "inflatorisk"syneså være
z4,Bs
tg75-g4
4g7
34,55
1995-2014
691
en mer treffendemerkelapp.
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Motiv-typer: Speilbilde ov frimerkets funksioner
endretseg(økt)kraftigovertid.
Men ikkebarehar antalletnyefrimerkeutgivelser
som har prydetfrimerkenes
Dersomvi serpå de motiverellermotiv-typer
vil vi ogsåfinnestoreendringer.Detteer endringersomfremforalt
billedflater,
men
- hosutgivelsesmyndighetene,
avspeiler
endringeri den almeneoppfatning
ogsåblantpublikum- om hvaet frimerkeegentliger for noe: Hvadetsfunksjoner
er ellerbørvære.
var
fra førstav fortrinnsvis
billedflater
Derforvar det naturligat frimerkenes
flaggeller
så som riksvåpen,
gjengivelser
av riks-,stats-ellernasjonssymboler,
portrett. Ennærliggende
tankevar likeledeså gjengipostmyndigstatsoverhodets
til
hetensemblemellerlogo. Etterhvertkom ogsåandremotivertil, for eksempel
for å bli
Med tidenskulleterskelen
begivenheter.
minneom viktigenasjonale
hedretmed å kommepå frimerkebli stadiglavere.I våredagerer det gått
men ogsåmed
fullstendig
inflasjonikkebaremed hensyntil antalletnye utgivelser,
Nå er det ikkelengerbare
hensyntil hvaslagsmotiversom pryderbilledflatene.
1"Frimerker"
i
artikkel
å forståsomhovednumre,
er iforeliggende
og"antallutgivelser"
(NK).
i Norgeskofalogen
medsliknummerering
sombenyttes
samsvar
oginflasjon"
- utgivelsespolitikk
"Frimerket
seminartikkel
dokumentasjon,
' Fornærmere
i tidsskriftet
Historie
nr.4,2O!2,
s.30-35;
pdf.
istorieDesl2.
merketH
http://www.oeskasestad.
net/Fri

LL

personligheter
"storebegivenheter,
og jubil6er"eller"historie,naturellerkultur"
somgjelder.Alletenkeligebilledmotiver,
fra de mestsæretil de mest
intetsigende,
er etter hverttatt i brukfor å prydedissesmå papirbitenesom
presumptivt
skulletjenesom markørfor statsmaktens
autoritet.
Detvi ser,er at frimerkethar en iøynefallende
tilleggsfunksjon
som
"budskapsplattform":
Sommediumfor myndighetenes
egenpresentasjon
så vel
somfor slikinformasjon
og slikeverdiersom myndighetene
å formidleØnsker
overforomverdenenog overforlandetsegneinnbyggere.Frimerkenehar fått
tilleggsfunksjoner
somsamfunnets
oppslagstavler
og reklamesøyler,
samtrollen
somarenafor formidlingav informasjon
og for promovering
av slikeverdinormer,
holdninger
og tiltaksomsamfunnets
toneangivende
krefteransersomviktige.
Alt dette har kommettil uttrykki et ver:itabelt
mangfoldav frimerkemotiver.
Å måte utviklingen - temder, motiver og målekotegorier
Forå kunnemåleartenog omfangetav denneutviklingen,
trengervi et verktøyi
form av en visssystematisering
av de ulikemotivkategorier.
Forsamlerformål
er
antalletmotivkategorier
i prinsippetnærmestubegrenset,
- samlerområdet
og
hvilkenkategorisering
som måttekommetil anvendelse,
defineres
av samleren
selv. Forforeliggende
artikkels
formålkandet væreinteressant
å se på utviklingrn
gjelder
når det
følgende,
tematiskdefinerte,hovedkategorier:
t.

herunderogsåpostmyndighetenes
Riks-,stats-og nasjonalsymboler;
emblem/logo

2.

" J ubi l 6er,
s amfunns l og
iv natur".
Detteer en vid sekkepost,
som inkluderer
slikeunderkategorier
som
hedringav prominentepersoner,
markering
av historiske
begivenheter,
flora
og fauna,landskap,turisme,byggverk,
kulturseverdigheter,
arbeidsliv,
utdanning,
næringsliv,
teknologi,
vitenskap,
samferdsel,
kommunikasjon
m.rn.

3.

"Popkulturog trivia": Likeledes
en vid sekkepost,
somomfattdrsport/idrett,
aktuellemediabegivenheter,
underholdning,
fritidssysler
m;m.

t{atesori t - ltlorgesffrrte og {hittil} sistefrlmerkemod Rlk*åpenst Eomhovedmotiu
f{l( 1 {1855} og ltlK376 {19491
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Katerori 2-"Jubilåer,samfunnsliyognatuf't - l{orgesfCrsteiubileumsfrimerke:
på EidsvollogGru*nlavenr I{K t14-11$'116 {19141
Riksforsamlingen

- en rekkemotivtemaer
vil
Enslikgrovsortering
er selvsagt
ikkeuttØmmende
havneutenfor.Likeledes
er det knaptmuligå trekkeskarpegrensermellomde
av
forskjellige
e gør at plasseringen
temaområdene.
i så henseend
Overlapping
og
skjønnsmessig,
ett og sammefrimerkeinnenen gitt kategorivil måttegjØres
må i en deltilfellerbokføresunderto ellerflerekategorier.Med disseforbehold
dersom
vil vi likevelkunnese at det avtegnersegvissemønstreog utviklingstrekk,
innenforde åtte 20vi ser på fordelingen
tre hovedkategorier
av de ovennevnte
årsbolkene
somdekkertidsrommet1855-2014.
Kateppri3 ' Defdrstefrimerkeneundermotivkategorien"Popkulturog trivia":
OlympiskeVinterlekerI Oslo1951: NK40?408*409{1951}

På sporet av den tapte tid: Trendergjennom 760år
Av tabellenpå nestesidevil vi se at Kategori1 (riks-,stats-,nasjonal-og
postsymbolene)
med 100prosentav
til å begynnemed dominererfullstendig,
samtligemerkerutgitti de til sammen60 årene1855-1914.Derettersynker
bunn-nivå
og når et forelØpig
andelengradvisog jevntfor hver20-årsperiode,
1995-2O74.
med 13,2prosentav alle utgivelsene
i den siste20-årsperioden
og natur"),er bildetet heltannet:
Servi så på Kategori
2 ("jubil6er,
samfunnsliv
Herer andelennull prosenti de to første20-årsperiodene,
for så å stigetil
i perioden1895-1914.Hvordankan
beskjedne
5,8 prosentav samtligeutgivelser
det ha seg,når vi alleredehar notertat Kategori1 omfatter100 prosenther?

13

Forklaringen
mellomkategoriene:
liggeri overlapping
Dettegjelderde tre
(NKnr. tIA, 1,t5og 116)fra t91,4,som bådehar
Grunnf
ovsjubildumsmerkene
karakterav nasjonalsymbol
og markering
av en historiskbegivenhet.Videreservi at
Kategori2 økersterktfra og med perioden19L5-34og når et høydepunktmed en
andelpå hele54 prosentav samtligeutgivelser
i 20-årsbolken
tg55-74.Andelenhar
seneresunketnoe,men har fortsattå utgjØrenær halvdelenav nye utgivelser,
med
en andelpå 49,Lprosenti 1995-201.4.
ForKategori
3 ("popkulturog trivia")er bildetigjenmarkertannerledes.
Denne
motivgruppen
er totalt fraværendei de fire første20-årsperiodene
- i de 80 årene
frem til 1935. Deretterdukkerdet opp 3 frimerker(Ol-merkene
fra !951-,NKnr.
gir
407, 408og 409)som dennekategorien
en samletandelpå L,3prosentav alle
periodenfrem til 1955. Men så begynnerdet såsmåttå
utgivelser
i den påfølgende
ta av,med en jevn og etter hvertsterkvidereØkningsomtoppersegmed en andel
på 26,5prosentav alleutgittemerkeri den siste20-årsperiode
n 1995-20L4.

Ar

Katesori1
Totaltantall
utgivelser antall/ prosent

L855-74

Katesori2
antall / prosent

Kategori3
antall orosent

20

100,0

0

0,0

0

0,0

L875-94

20
40

40
52

0,0
5,8

0,0

52

0
3

0

L895-1914

L00,0
100,0

0

0,0

1915-34

81

72

82,7

35

42,0

0

0,0

1935-54

23L

L55

66,8

86

37,2

3

r,3

1955-74

99

3t,1"

172

54,0

r97s-94

318
497

143

28,9

1995-2014

591

91

r3,2

226
339

45,5
49,1

t7
80
183

5,3
76,L
26,5

Denvåkneleservil selvsagt
ha merketsegat mensde samledeprosentandeler
for de
tre kategorieneliggerover 100 prosenti tidsrommet1895-1954,
er det motsatte
tilfelletfor tidsrommet1955-2014.Førstnevnte
forholdskyldessom ovenfornevnt
tematiskeoverlappinger,
som førertil at ett og sammemerkemå bokføresunder
flere kategorier.Sistnevnte
forholdskyldesat selvom de tre kategoriene
somjeg
her opererermed,er temmeligomfangsrike
sekkeposter,
er det likevelmange
frimerkersom havnertematiskutenfor.Dissevillekunnefangesopp med en mer
finmasketkategorisering,
noe som imidlertidvilleførefor langti en artikkelav
foreliggende
format.3
3Fordem
å boredyperei materien,
skaljeghenvise
sommåtteØnske
til minavhandling
(Enkomparativ
Frimerkemotiver
budbærer
som samfunnsmessig
og dynamiskstudiei potitisk
mo sse
kommunikasjon), Qslomedio desem
ber 20L1,;
http://www.oeskasestad.
mDesL
net/Fri
mMotiverMassekom
L.pdf.
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Oppsummeringag konklusjon
De mestiøynefallende
trekkved utviklingslinjene
for de tre hovedkategorier
frimerkemotiver
somvi her opererermed,er følgende:
1. Norskefrimerkemotiver-har
tematiskendretkarakter,
fra mer enn et halvt
århundrehvorgjengivelse
av rikssymboler
dominertefullstendig,
til dagens
situasjon
hvorslikekun sporadisk
dukkeropp. Og nårsåskjer,er det nærmest
utelukkendei form av et portrettav H.M. Kongen,eller(noeoftere)en ny valør
av de tradisjonelle
posthorn-seriene.
SelveRiksvåpenet,
somvar det naturlige
motivvalgetfor NKnr. t, har ikkevært hovedmotivpå noe frimerkesiden1949
(NKnr. 3761,og forekommersenerekunytterstsjelden- og da som bimotiv
( i n kl .o rn amenti k k ).4
2. Sidenmidtenav 1900-tallet
(i
har temaerknyttettiljubil6erog "samfunnsliv"
vid betydning)
- men langtfra enerådende
overtattsomdominerende
- motiv
på norskefrimerkersbilledflater.Dettesyneså ha blitt en bemerkelsesverdig
vedvarende
og stabilsituasjon,- kanskjeikkeså underligmedtankepå hvilken
bredtsammensatt
kategorivi her snakkerom.
3.

I løpetav de siste40 år harvi så kunnetobservere
en kraftigØkningi innslaget
av populærkulturelle
elementer,her inkludertdiversetemaerknyttettil
underholdning
og fritidssysler
samtet påtagelig
innslagav ulikeformerfor
trivia. Dissetemaeneer ikke- enn så lenge- dominerende,
men økningen
er
stadigakselererende:
Mensandelenav de samledeutgivelsene
i 20-årsbolken
1995-20L4utgjorde26,5% (jfr.tabellen),var den for den siste5-årsperioden
(2010-1.4,
fremgårikkeav tabellen)kommetopp i hele32,8%.

Utviklingen
med hensyntil norskefrimerkemotiver
gjennomdet sisteårhundrekan
beskrives
som et hamskifte,hvor et gjennomgående
strengtoffisieltpregog
formeltuttrykkharveketplassen
for en tiltagende
folkeliggjØring
og trivialisering,
med pregav mangfoldog merkbareinnslagav uformelleuttrykk.
Hvorvidtdetteer en utviklingsom man børgledesegellergremmesover,er ikke
noesomdenneartikkelen
skaldvelemed. Det interessante,
etter undertegnedes
oppfatning,
er imidlertidat denneutviklingen
fremforalt avspeiler
dyptgående
endringeri den almeneoppfatning
- hosutgivelsesmyndighetene,
men ogsåblant
publikum- om hvaet frimerkeegentliger for noe: Hvadetsfunksjoner
er ellerbør
Væ T C.

Hvorvidtdet spillernoenrollemed hensyntil samlerens
subjektive
opplevelse
av
sin hobby,er en annensak...
o
Glelder
totaltLLutgivelser,
somfølger:NK425og 427(1955),NK827,g2g,g2gogg30
(L978),
NK1051(1988),
(1995)
NK1092{1990),
NK1"243
og NK1589og 1590(2005).
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