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Posten,- produktutvikling
og prestisje
(...eller:Når prestisjen
tar overhånd?)
Etfrimerkeer i utgangspunktet
kun grovt sett - er en funksjonav to ulikevalører.Siden1g7Bharposen kvitteringfor en forhåndsbetalt forhold; (1) frimerkesamlernesten utgittialt 56 objekterav
dette
postforsendelse.Dets funksjon tilsynelatendeumetteligeappetitt slaget.Slike
objekterproduseres
er såledesdet vi med et annet på stadignyefilatelistiske
godbiter; somsærskilte
enheter,undertiden
ord kaller frankering. Men det og (2) utgivelsesmyndighetenesforsyntmedmargerlangs
6n eller
er lenge,svært lenge siden det fiskalegrådighetsom næres av fleresider.Enslikstripeeller
blokk
norske Postverket- eller posten fristelsenved å skumme fløten vilværefrankeringsgyldig
som en
NorgeAS som etaten nå kaller av samlermarkedet,
mens man helheteller (dersomman skulle
seg - sluttetmed å utgi frimerker tilfre d s s t illesr a mle rn e sb e h o v ønskeå "slakte"den) ved frimerutelukkende
i frankeringsøyemed.for å "bare må ha det". Nært kene hver for seg. Dennetyper
Det begynnerogså å bli lenge beslektetmed "fiskalgrådighet" objekterhar således
en postal
siden Postennøyde seg med å kommerogså en tredje faktor: funksjon,selvom denforseggjorte
benyttebetegnelsenfrimerkeom Utgivelsesmyndighetenes
forfen- utformingen
(sammenmeddetforsinestadigmerkreativeutgivelser gelighetsellerprestisjehensyn. hold at de fra utgiversside prises
- enskjøntalle i utgangspunktet
Et eksempelpå frimerkeutgi- vesentlighøyereenn summenav
har værtbasertpå primærforestil- velsersom inngåri en slik videre de enkeltefrimerkenes
pålydende)
lingenom at manhar å gjøremed "objekt-/produkt"-kategori
er de gir grunntil å stillespørsmålet
om
et frankeringsmiddel.
tilsammen37 "miniatyrark"
som akkuratd6t har vært hovedformåSiden1990{allethar posteni Postenhar utgittsiden 1972. Et let ved utgivelsen.
økendegrad gått over til benytte miniatyrarkbestår normaltav ett
En nyeretilveksttil floraenav
de mer generiskebetegnelsene enkelteller flere frimerkersom objekt-typerer de såkalte per"objekter"eller"produkter"om det hengersammenmed (er innfelti) sonlige
frimerker,dvs. frimerker
stadigmer velutviklede
sortiment en ytre marg eller rammebestå- hvor utgivermyndigheten
lar den
av frimerkerellerfrimerkerelaterte endeav et papirarkmed tekstog enkeltekundebestemme
motivet
varersom pØsesut på markedet. illustrasjon(dekor)i tilknytning som presenterespå frimerkets
bilMarkedetbetyrdenneforbindelse til frimerketsl-merkenes
motiv, ledflate.Ensliktjeneste,basertpå
førstog fremstsamlermarkedefog foranledning
ellerformå|.Nårdet internett-bestilling,
ble lansertav
ikke nødvendigvis
det publikum dreier seg om et ark med flere PostenNorge22.august2006,og
som etterspørfrimerkerfor fran- frimerker,vil disse normalt- om har hittil (pr. mars 2012)omfattet
keringav postforsendelser.Vi er enn ikkenødvendigvis
* værede ialt 6 utgivelser.
vitnetil en veritabelknoppskytings- ulikemerkenesom inngåri6n og
De t f in n e s imid le r t i de n d a
u tviklin ga v e t stadig bredere sammeutgivelsesserie.
Innram- ferskereeksemplerpå det stadig
spektrumav "produkt':typermed mingenkan varierei størrelsefra økendeutbud av nye "produkt"merellermindrespesialiserte
be- en smal og beskjedenmargtil et varianter.I april2010introduserte
tegnelsersom "maksimumskort".stortark med plasstil prangende PostenNorgeet tilbudbenevnt
"samlerblad","presentasjonsfol- teksterog illustrasjoner.Slike "Samlerblad
FDC', som ble omdere"m.v.
miniatyrark- det være seg som talt som "en ny måte å samle
I filateliens
verdener detingen heleenheterelleroppstykket
- vil førstedagsbrev
på". I annonseregler som bestemmerhva en værefrankeringsgyldige,
selvom ringsteksten
blepublikummeddelt
samlerskal samle,ellerhvordan, den postalefunksjonåpenbartikke følgendedetaljerom nyheten:
Hergjelder
mottoet"allmakttilfan- har værtformåletved utgivelsen.
"Hyer gang det utgis nye
tasien". Det har derforheltsiden At utgivelsenkun er beregnetpå
frimerker utgir vi også Samlerfrimerkets
barndomliggetisakens samlermarkedet,
fremgårogså
blad medførstedagsbrev(FDC).
natur at frimerkesamlernes
fantasi av det forholdat slikeminiatyrark
Samlerbladet er designet av
'etterhvertvillegenerereen visset- vil være priset vesentlighøyere
samme kunstner som.har laget
terspørseletteret størremangfold enn det/deenkeltefrimerkenes
frimerkene, og på sarnlerbladets
av objekterenn kunfrimerketsom pålydende.
forside er det en illustras.ion
sådant- blottog bart.
En lignendeprodukt-type
er
som er relatert til utgivelsen"På
Dette er intet særnorskfeno- de mangevariantene
av sammenbaksidensv samlerbladetfinner
men. Disseutgivelsene
avspeiler hengendepar/striper/blokker,
hvor
du tekst am utgivelsenpå norsk
en utviklingsom harforegåttover frimerkenesom hengersammen
og engelsk. Førstedagsbreveter
lang tid verdenover,og som motiverog/eller
kanhaforskjellige
mzntert i klemlommenå samler*
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på egne ark i heftet. Frimerket
meddronningenogfrimerketmed
kongen alene på hvert sitt ork,
samt et ark hvor beggefrimerkene
Her har vi åpenbartå gjøre
er trykt sammen.
medet objektsomprimærtvilvære
Tbtalopplagpå Postensførste
"bare
interesse
av
for samleresom
prestisjehefteer kun 12 500 stk.
måha"en sliktypefancygjenstand
For atflest mulig av våre kunder
for å beholdefølelsenav å opprettskal kunne sikre seg denne nyholdesinsamlingspregav å være
heten,har vi satt en begrensning
"komplett".
på inntil fem hefter pr. bestilling.
Bestillingene vil bli ekspederti
Foranstående
samlingav eksemden rekkefølge de kommer inn.
ple r p å d e n ne knoppskytingsPris kr 99pn stk."
utviklingenav produkt-typer
At Posten nå - for første gang
er
langtfrauttømmende,
listenkunne - så utilslørt smykker seg med
gjøresbådelengreog adskilligmer merkelappen prestisje, er betegdetaljert. Her skal kun nevnes nende og kan hende en smule
ytterligereett eksempel,som til dristig. Likeledes at ordbruken
gjengjeld
gir inntrykkav å væreen ("første") bærer bud om at her
skjellsettende
begivenhet:
kommer det flere utgivelser av
I et nylig (mars 2012) sirku- samme slaget.
lærbrev,kunne PostensfrimerPrestisjeheftetfremstår som
ketjeneste- under den stolte et riktig lekkert produkt. Prestisje
overskriften"Postensførstepresti- er imidlertidet vanskelig begrep;
sjehefte"- gi sinekunderfølgende det er et ord med Janus-ansikt.
meddelelse:
På den positivesiden er prestisje
"Detførste norskeprestisjeheftet noe man kan oppnå som følge av
ble utgin21.februar Bådekong å ha presfeft noe fortjenstfullt- å
Harald og dronningSonjafylleri ha øvet en bragd eller,for å holde
år 75år ogfrimerkene
somutgis oss innenfor terminologien,å ha
til kongeparetsfødselsdagerdan- utført en betydningsfull p re stasion.
ner grunnlagetfor Postensførste
Rikdomog makt erogså erfaringsprestisjehefte.
messig kilder til prestisje- fortjent
I et 22-sidersheftei.format9,5 eller ei. Men å begå en handling
x l6 cm presentereskongepareti
av prestisjehensyn,eller å la det
tekst og bilder Sverre Morkens gå prestisjei en sak, er noe som
vakkertgravertefrimerker er trykt gir negative konnotasjoner. Forb ladets fo rs ide. Samlerb lad F D C
er satt inn i en gjennomsiktig
plastlomme som passer til Vario
oppbevaringsperm".

skjellenliggeri at prestisjeer OK
som belønningnår den er knyttet
til andreog mer fortjenstfullemotiver,men får en odiøsklangnår
prestisjener selvemotivet.
Postensprestisje-stunt
omtales i sistenummerav tidsskriftet,
som antyderat det er usikkertom
det vil kommeflereslikeprestisjehefteri fremtiden.Detavhengerav
hvordandetteheftetblirmottattav
samlerne,
menerbladet,somkonkluderermedat dersominteressen
er stor,kanvi antageligforventeett
prestisjehefte
årlig.
Om detteer en "produkt"-type
somer liv laga,gjenstårå se. Ved
å kalle sitt nyesteproduktfor sitt
første prestisjehefte,har Posten
tatt skrittethelt ut i åpen erkjennelseav at etatensutgivelsespolitikker motivertav prestisjehensyn.
Kan hende like greit,for dette er
vel noe vi alleredehar visst en
god stund? Og strengttatt bør
det vel ikke hefte noe forkastelig
ved at det produseresjålete og
o v e rp ris e d ep y n t e g j e n s t a n d e r
som det tross alt er et legitimt
markedfor. Det er imidlertidet
forholdsom - sammenholdt
med
d e n e n o rme in f la s jon e ni n y e
generelt- gør
frimerkeutgivelser
detstadigvanskeligere
for Posten
NorgeAS å tviholdepå forestillingenom at manføreren "moderat"
utgivelsespolitikk.
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