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Da det første frimerket så dagenslys for 174år siden,
hadde det 6n funksjon - som kvittering for forhåndsbetalt enhetsporto for en postforsendelse.Frimerket
skulleimidlertid etter hvert få en rekketilleggsfunksjoner, fØrst og fremst på det fiskale område etter hvert
som vedkommende utgivelsesmyndigheteroppdaget
at dette var en kilde til godeekstrainntekter.
Dernest fikk frimerket gradvis en tilleggsfunksjon
som budskapsbærerog -formidler. I så måte har vi å
gjøre med en lang rekke underkategorier,blant annet
som følger:
. Funksjonensom rikssymbolog/ellernasjonalsymbol
.
Som redskapinasjonsbyggingenstjeneste
.
Statenssanksjons-og legitimasjonsverktøy
. Statensbumerke (logo)eller "visittkort"
.
Revirmarkeringsfunksjonen
.
Som formidler av statensselvbilde og selvforståelse
. Som uttrykk for politiske (e.1.)vitnesbyrd eller
programerklæring
.
Samt- selvsagt- frimerketsfunksjon somsamlerobjekt.

Det økende mangfold med hensln til frimerkets
funksjoner er ogsåkommet til uttrykk ved det stadig
økendemangfold hva gjelder motiver eller elementer
som pryder frimerkenesbilledflater - dette helt i tråd
med parolen "form følgerfunksjon". Kort fortalt er det
skjedd store forandringer med hensyn til frimerkets
ulike funksjoner, noe som genereltkan sies å avspeile utviklingen i samfunnet for øwig. Dette gjelder for
Norgesvedkommende,og det gjelder ogsåi land som
det er naturlig å sammenligneoss med. Ia, det synes
faktisk ogsåå være tilfellet i land som det kanskjeellers ikke synes umiddelbart naturlig å sammenligne
ossmed.
Andre uMklingstrekk
I tillegg til slike uwiklingstrender som gjelder frimerkets funksjon, kan vi ogsåfinne andre forhold og fenomener som gir segtil kjenne på frimerkenesutseende.
Et iøynefallendeeksempel i så måte gjelder frimerkenesformgivere- de boktrykkere,designere,kunsthåndverkereeller rett og slett kunstnere- som har hatt
jobben med å gi frimerkene sitt utseende.Vi taler her
om kunstnere som tradisjonelt har operert under en

Fimerkekunstneren

JamesChalmers

høyst begrenset grad av "kunstnerisk frihet". Deres
oppgavehar aldri vært å bestemmehvilke motiver som
skulle gjengispå frimerkene,men å utføre de oppdrag
har gitt dem, vanligvis i
som utgivelsesmyndighetene
henhold til nærmere, ofte svært detaljerte spesifikasjoner.Men innenfor handlingsrommetsom har vært
gitt, har sluttproduktet vært vedkommendefrimerkekunstnersverk.
Et interessanttrekk i utviklingen er den til dels
prangendepersonfokuseringensom i nyeretid i økende grad er blitt frimerkekunstnernetil del. Slik har det
slett ikke vært bestandig.
Som mange- i særdeleshetde fleste frimerkesamlere - vil værekjent med, var det den skotskeboktrykkeren JamesChalmerssom fikk æren av å formgi verdensførstefrimerke. Dette var det britiske sftkalteOne
PennyBlack fra 1840.Men Chalmers'berØmmelsevar
et unntak. Fra begynnelsenav var det gjengspraksis
ved frimerkeutgivelser- i Storbritanniaog verden over
- at kunstneren som hadde tegnet eller utformet produktet, var anonyrn.At kunstneren skulle få sitt nar,'n
eller signatur gjengitt på merketsbilledflate, var i realiteten uhørt. Frimerketvar Statensisittkort, bumerke
og emblem - ikke visittkortet til en eller annen privatperson som tilfeldigvis hadde fått i oppdrag å delta i

produksjonen.Frimerket var - og skulle være - et offisielt dokument,ogikke en tumleplass,oppslagstavle
eller reklameplakatfor pr-kåte operatØrerom de var
aldri så mye kreativekunstnereeller eminente kunsthåndverkere.Frimerkekunstnerenvar - og var forutsatt å være- ukjent og usplig.
På sporet av den tapte tid: Norge fra 1855til 1956
Frimerkekunstnerensanonymitet var fast praksis internasjonaltsåvelsom i Norge.For norskefrimerkeutgivelsersvedkommendevar dette en situasjon som
vedvartefra det førstenorskefrimerket ble utgitt i 1855,
og videre i over hundre år. Det verserteriktignok forlydender om at enkeltekunstnerei vissehøvehaddesett
sitt snitt til å påføreverket sin signatur,så å si innvevd
i motivet (billedflaten)og i så mikroskopiskformat at
det ikke kunne sesmed det blotte øye.tI hvilken grad
dette faktisk har forekommet, er undertegnedeartikkelforfatter ikke i stand til å verifisere,og er da ogsåi
foreliggendesammenhengen digresjonav kun kuriointeresse.
sitetsmessig
Frimerkehistorikerevet å fortelle at Norges første
frimerke - det blå 4-skillingsmerketmed gjengivelseav
NorgesRiksvåpen(katalognr.NK I i l/orgeskatalogen)z
- ble tegnet av en person ved narm Nils A. H. Zarbell.
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Om Zarbeller det kjent at han var født 0. oktober1805,
trolig i Svelvik,at han visstnok begynte å studere til
prest,men droppetut av Det kgl. Frederiksuniversitet
i 1828for å livnæresegsom mekaniker.Ifølgekildene
finner vi ham senereblant stifterne av Den tekniske
forening i Kristiania til at befordreden intellektuelle
og praktiske utuikling au houedstadens
hånduerlcsdriuendeinnuånere.Detsynes
å foreliggeytterstsparsomt
med litteratur som inneholderopplysningerom Zarbellsliv og virke,men hanskorrespondanse
med Postverket i forbindelsemed oppdragetskalvisstnokvære
bevart.3Men på selvefrimerketfinnes det ingen spor
som kan identifisereopphavsmannen.
Om den neste norske frimerkeutgivelsen- de fire
kong OscarI-merkenefra 1856-57(NK 2-5)- vet man
at de var tegnet og produsert av boktrykker P. A. Nyman i Stockholm.Deretterble det utgitt to serier- hhv.
i 1863-66og i 1867-68med gjengivelse
av Riksvåpenet.
Norgeskatalogen
kan fortelle at den førsteav disse(NK
6-10)ble trykt på C. F. SchwensenslithografiskeOfficin
i Christiania,og den neste(NK 1l-15) av boktrykkerP.

boktrykkerP. Petersen.
De førstefrimerkenemed bilde av kong HaakonVII
kom i 1907(serienNK B9-91),
ogvar basertpå tegning
av kunstneren Halfdan Wilberg, rentegnetav kobberstikker OscarReiersenog trykt hos boktrykker Chr. H.
Knudsen.
Nestegang det ble utgitt frimerker med et nl,tt design,var i 19i4 - tre frimerkeri anledningav 100-årsjubil6et for Grunnloven(NK 114-ff G).Hovedmotivet

Petersen,likeledesi Christiania,men gir ingenopplysningerom hvem som tegnetmerkene.
I1872-75kom den førsteserien(NK 16-21)med det
kjente posthorn-motivet- et designsom senerehar

var her en gjengivelseav OscarWergelandsberømte
maleri av Riksforsamlingen
på Eidsvold(detsom henger bak Stortingetstalerstol),omgitt av dekorativeelementer (ornamentikh og tekst.IfølgeNorgeskatalogen

Wilhelm
vonHanno

vært i bruk uendret på en rekke serierfrem til i dag.
Posthornmerkene,
som utvilsomter verdensmestvellykkedefrimerkemotiv,ble tegnetavden tyskearkitekten Wilhelm von Hanno (L826-82),
som ellerser mest
kjent for å ståbaken rekkeavhovedstadens
mer iøynefallendebygninger(f.eks.Trefoldighetskirken).
Bevegervi ossvideretil 1878,finner vi en seriepå
tre frimerker(NK32-34)somviserkongOscarII i norsk
admiralsuniform,etter foto av ukjent fotograf,men utført av gravØrenPhilip Batz i Københavnog trykt av
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danskkunstner ffiggo Bang)og en svenskgravør(Sven
Ewert).
At en barriåre dermed var brutt, utløste ingen
umiddelbar flodbølge.Opp gjennom 1960-talletble
det likevel gradvismer vanlig å se slike initialer dukke
opp på nye frimerker. Den fØrste"rent norske" utgaven i så måte var de fem særfrimerkenei skipsmotivserien27. august1960(NK 485-489).Her finner man
ble rammen tegnetav gravørFredrik Holm, mensselve
graveringsarbeidetble utført av en professor Ferdinand Schirnbocki Wien.
Og slik kan man fortsette å beskrivede til sammen
442 norskefrimerkene som ble utgitt i tidsrommet fra
og med januar 1855til og med mars 1956'For enkeltes
vedkommendeer designetav ukjent opphav,men i de
aller fleste tilfellene er frimerkekunstnerne- det være
seg fotografen,tegneren,designeren,gravøren,boktrykkerenm.v.- personermed kjent identitet.For hele
dette tidsrommet er imidlertid forholdet at ingen av
dissefrimerkene er påført opplysninger (narm,initialer eller lignende)som kan identiflserefrimerkekunstnerne - her er anonymitetenfullstendig.
En ny tradisjon tar form
Den første norske frimerkeutgivelsehvor billedflaten
klart og tydelig ble forqmt med kunstnerensnavn eller initialer, kan tidfestestil 20. oktober 1956.Denne
utgivelsendreiet segom to særfrimerker- serien<Norden I, (NK 443-444).Dettevar da hellerikke noe "rent
norsk" frimerke, men en fellesnordiskutgivelsehvor
sammemotiv prydet alle de fem deltagendelands frimerker.Og initialene \ts og SEtilhørte henholdsvisen

initialene AEH, for kunstnerenArne E. Holm.
Ytterligere6n "internasjonalfellesutgave"kom senere sammeår: Det såkalte"EuropaCEPT- I"-merket
(NK 490).Her haddeden finskekunstnerenPenttiRahikainen fått sitt navn påført - og nå ikke bare med initialer, men med etternarmetskrevetfullt ut.
Fraog med 5. desember1962utkom den fØrstenorske bruksfrimerke-seriehvor anonl'rnitets-prinsippet
var forlatt. Dette var motivserienmed henholdsvishelleristninger,fisk/aks,båtsmannsknopog stavkirke,en
seriesom startetmed NK 517og som omfatteten rekke
nyeutgivelserfrem til midten av 1970-tallet(senestNK
745,som utkom 18.februar 1975).På dissefigurerte
såkunstnerneArne E. Holm og Knut Løkke-Sørensen
vel som gravØrenHenryWelde- allemed initialer.
og Welde flkk likeledessine iniLøkke-Sørensen
tialer på de to frimerkenei "NorgesBank"-serien(NK
577-578)14.juni 1966.I tillegg kan nermesat kunstnerne Guttorm Guttormsgaardog M. Ottar Michelsen
- begge,sammenmed gravørWeldeog samtligei form
av initialer - dukket opp på to utgivelser i 1965-66:
Henholdsvisde to "NorgesRødeKors"-merkenefra 4.
juni 1965(NK 564-565),og de fire frimerkenesom ble
utgitt 8. februar 1966i anledning av \M på ski i Oslo
(NK57r-574).
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En annenav de mer profilerte frimerkekunstnernei
denneperiodenvar Fredrik Matheson.Hans førstefrimerkedesignvar de to merkene (NK 498-499)som ut-

som utgis av Posten (Frimerketjenesten),så som FrimerkepostenSom et høydepunkti såmåte kan nevnes
en anledninghvor publikasjonenomsvøpsløstomtalte
kom 2. september1961i anledningav 150-årsjubil6et gravØrenSverreMorken og grafiskdesignerEnzo Finfor Universitetet i Oslo - men kunstnerensidentitet
ger til l/orges to ftemstefrimerkekunstnere.aI Postens
var her anon).rynisert,
i tråd med fortsatt dominerende informasjonspublikasjonerfinner man detaljerte repraksis.Gjennom mer enn 30 år tegnet Matheson en
portasjer om kunstnernepå det personligesåvelsom
lang rekke frimerker, men det var først i 1975med en
på det faglige plan, informasjon om deresbakgrunn,
på
serie
tre frimerker i anledning av det Europeiske arbeidsteknikk, tilnærming til de utfordringer som
Arkitekturvernår(NK 748-750)at hans initialer dukket
oppgaveneinnebærer, samt om deres visjoner med
opp på noen av de mange utgivelsersom han hadde
hensyn til hvordan billedflateneskal bære de budskamedvirket til.
pene som motiveneskalmålbæreog formidle. Dette er
Det som kjennetegneruffiklingen i perioden frem
i og for seginteressantinformasjonbåde for filatelister
mot midten av 1960-tallet,er at eksemplene- iallfall
og for et brederepublikum - dog av en slik karakterog
hva særfrimerkeneangår- er forholdsvisfå og spora- presentertpå en slik måte at det undertidenkan skapes
diske.I tillegg fremstårutførelsensom forholdsvisdiset inntrykk av at hovedformåletmed de mange prankret - gjennomgåendei form kun av initialer, og i begendefrimerkeutgivelseneer å gi kunstnerneen arena
skjedent(undertidensåvidt synlig)format. Ved slutten
for å få vist segfrem i det offentlige rom. Et fortjenstav 1960-talletsynesdet ennå ikke å ha utkrystallisert fullt formål vil noen kan hende mene, men utvilsomt
seg noen "offisiell policy" med hensyn til hvorvidt
lernt fra frimerkenesopprinneligeprimærfunksjon.
kunstnerneskullebeæresmed å få sin identitet tilkjenI den rikt illustrerte jubileumsboken Norge Komnegitt eller ei på frimerkenesbilledflater.Det kan muliplett 150.Fra betalingsmiddeltil kunsthånduerk,som
gens- om enn ytterst formalistisk- anføresat såfremble utgitt i anledningav at 150år var gått siden utgiveldeles (i 2014)er tilfelle. Realitetener imidlertid at det
senav Norgesførstefrimerke,ble det likeledesgitt stor
har skjedden gjennomgripende- først gradvis,senere
eksplosjonsartetuMkling i retning av en kraftig og iøynefallende eksponering av frimerkekunstnerne- på
selvebilledflatenesåvelsom i slik informasjon og omtale som bekjentgjøresi forbindelsemed utgivelsene.
Fra midten av 1960-årenekan vi observereen stadig økendehyppighet av utgivelserhvor kunstnerens
navn (fortrinnsvisangitt ved initialer, men stadigoftere med fullt navnetrekk)figurererpå billedflatene.Fra
midten av 1970-talleter dette blitt hovedregelen,og etter midten av 1980-talletgjelder dette så å si samtlige
utgivelser.De få unntak som kan obseryeres,dreier seg
i hovedsakom gjengivelserav fotografier og lignende
i de ulike "Norsk natur"- og "Norden"-seriene,
samt
fremfor alt nye utgivelsermed det klassiskeposthornmotivet (et motiv som i praktisktalt uendret utforming
har vært i nærmest sammenhengendebruk siden
1872).
Øwig eksponeringav frimerkekunstnerneer å finne
ikke barepå selvefrimerkene,men fremfor alt i de etter
hvert stadig mer rikt utstyrte informasjonsbulletiner

plass til gjennomgåenderosende omtale av en rekke
av landets frimerkekunstnere- vel å merke de nålevende.5
En konsekvensav den uwiklingen som her er beskreveter iallfall at frimerke-designer blitt en egenog
tydelig profilert gren innen billedkunsten. En rekke
av de kunstnernesom har påtatt segdenne type oppdrag,6er såledesblitt kjent for almenheten primært
somfrimerke-kunstnere,heller enn for annet kreativt
arbeid som de måtte ha utført.
Utviklingen for Sør-Afrikas vedkommende
For å sette uMklingen i Norges i perspektiv,kan det
være interessantå foreta en jevnføring med et annet,
vilkårlig valgt,frimerkeland.Vi kan i dette øyemedderfor ta for ossSyd-Afrika,et land som utga sitt førstefrimerkei 1910.Da servi riktignokbort fra forhistorien:
Kapp-kolonien (somlå under Storbritannia)hadde allerede siden 1853utgitt egne frimerker, senerehadde
ogsåkolonienNatal(1857)ogboer-republikkene
Oranjefristaten (1868)og Transvaal(1B69)kommer til som
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av landets frimerkekunstnere.sDette har i særliggrad
satt sitt preg på det sørafrikanskepostverkets eget
kvartalstidsskrift.Setempe,som gjennomgåendevier
bred plassfor presentasjonav de kunstnerneog formgiveme som lar sine kreativee'rnerkomme til skuepå
det megetstore antallet av nye frimerker som landet år
om annet utgir.
Bortsett fra en tidsforsklnrningpå noen få år, der
Norge noe tidligere enn Sør-Afrika,og noe mer gradvis innledet en slik praksis,kan vi altsåobservereet tilnærmet likt uwiklingsbilde for de to landene i denne
henseende.
Øket mangfold, trivialisering - og <Se-og-bli-setbsyndromet?
Hvordan skal vi forstå denne utviklingen?For hundre
år sidenvar det uhørt at andrepersonerenn statsoverhodet skulle bli avbildet på et lands frimerke. Det var
egnefrimerkeland.Men det var altsåførst i 1910(noen
få år etter Boerkrigen)at disseområdeneble samlettil
dn statsdannelseog dermed oppstod som ett frimerkeland. Sør-Ærikasførste frimerke ble såledesutgitt i
anledningav åpningenav landetsnye parlament l. oktober samme år. Frimerket hadde valøren 2 Yzpance,
med en dlpblå billedflate som viste portrettet av kong
GeorgeV, det britiske imperiets statsoverhode.I den
autoritative frimerkekatalogenSACChar dette merket
- rimelig nok - fått katalognrummerI (SACC1).?
Gjennom de første mer enn 60 år forekom ikke
kunstnerensna'rn eller initialer på noen sørafrikanske
frimerker. Førstegang dette skjeddevar 4. mars 1972
på de tre særfrimerkeneSACC312-314(serienHendrik VerwoerdDam, kunstnerneC. Bridgefordog Clive
Lindsey).Den 15.mai sammeår kom det førstebruksfrimerke hvor dettevar tilfelle, SACC322 (medbilde av
en Merino-sau,kunstnerenKobusEsterhuysen).8
For senere sørafrikanskefrimerkeutgivelser har
dettevært regelenheller enn unntaket,bådefor særfrimerker og bruksfrimerker.Praksishar gjennomgående
vært at navnet skrives fullt ut og lett leselig, snarere
enn med mer diskret plasserteog beskjedneinitialer.
I likhet med hva tilfellet er i Norge,har ogsåde sørafrikanskeutgivelsesmlmdigheteri de senereår lagt for
dagenøkendetendenstil aktiv og positiv eksponering

i det hele tatt begrensethva slagsmotiver som det ble
regnetsom passendeå benytte i så måte - helst skulle
det, foruten statsoverhodetskontrafei, være rikssymboler ellerpostalesymboler(somf.eks.de norskeposthornmerkene).Vi kan faktisk nettopp i år feire at det
er hundre år sidenvi i Norgefor førsteganggikk til det
radikaleskritt å utgi særfrimerkermed et noe mer løssluppentmotiv- nærmerebestemtserienNK 114-116
i anledning av Grunnlovsjubildet (OscarWergelands
maleri av Riksforsamlingenpå Eidsvold,jfr. foran).
Denne restriktivepraksisenskulle etter hvert endre
segganskekraftig- i Norgesåvel som i andreland. Lengeble det likevelregnetsom høystupassendefor ikke å
si uhørt å la en frimerkeutgivelsebrukes til å profilere
kunstnerens person: Et frimerke skulle representere
staten,og skulle ikke besudlesmed tilleggsfunksjonen
som en privatpersonsvisittkort eller reklamesøyle!
For frimerketsvedkommendehar uMklingen medført både en funksjonsendringog en norm-endring,
fra det strengt offisielle og opphøyde i retning av et
økt mangfold og en økende trivialisering. Terskelen
for hva slags elementer som det har blitt regnet for
akseptabeltå inkludere på frimerkets billedflate, er
blitt gradvislavere.En side av denne uMklingen er en
størretilbøyelighettil personfokusering.
Man behøverneppe gå altfor dlpsindig til verksfor
å se at dette er et fenomen som avspeileret generelt
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uMklingstrekk i de moderne samfunn for øvrig. Æleredepå 1960-talletspåddeden amerikanskekunstneren Andy Warhol at i fremtiden ville alle få oppleve
15 minuttersberømmelse:lo
En spissformuleringsom
målbar en forventning om at takket værefremveksten
av stadigmer avansertinformasjons-og kommunikasjonsteknologi,en flora av massemediapreget av en
stadigkjappereog mer personrettetgonzo-journalistikk, samt en tiltagendeglobalisering,ville stadigflere
menneskerfå kjendis-statusmed stadigkortere varighet. Om spådommenkanskjeikke er blitt en ubetinget
fulltreffer,er <Se-og-bli-sett>-slmdromet
likevelblitt et
merkbarttrekkved det person-orienterte
trend-mangfoldet i vår tids samfunnsuMkling.
Dette mangfoldet rommer også en ren inflasjon
i frimerkeutgivelser- og ikke bare med hensyn til utgivelsesvolum,men ogsåhva angår frimerkets mange
funksjoner samt, ikke minst, med hensyn til hva slags
motiver og elementersom kan pryde frimerkenesbilledflater. Dette er en praksissom i våre dagerhar tatt
helt av - i så måte synesdet nå knapt å finnes flere
grenserå sprenge.I dettehelhetsbildethører det med
at også frimerkekunstnerne- tidligere en fullstendig
anonym yrkesgruppe- har fått anledning til å eksponere seg for offentlighetens lys og oppnå, om ikke
kjendis-status,såiallfall en stØrreoppmerksomhetom
sin eksistensog anerkjennelsefor sine kreative frembringelser.Og akkurat ddt kan vel kanskjevære dem
vel unt?

I Noe slikt skulle visstnok ha skjedd med 30-øresmerketi serien
om Olav den hellige og slagetpå Stiklestad,som ble utgitt i
1930.
2 Kodehenvisningene i teksten med NK + et talltegn viser til
vedkommende frimerkes katalognummer, slik det er oppført
i Oslo Filatelistklubbs periodiske publikasjon Norgeskatalogen.
3 Hroar Grundtvig, <Påjakt etter N.A.H. Zarbell. Det første
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