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Fra krigens ukjente arkiver: 

Kampen om fornyelse av 
Norges bruksfrimerker Av Paul H. Jensen 

l 
I 

Utkast tilløvefrimerker av arkitekt Carl A. Aaman, Oslo 

Bakgrunn: Allerede etter 
unionsoppløsningen i 
1905 bredte det seg et 

krav om en fornyelse av våre 
posthornmerker, som siden 
1872 hadde vært grunnstam
men i våre bruksmerker. 

Frimerkekonkurranser i 1906 og 
191 I gav mange gode forslag, 
men ingen verdige til å erstatte 
posthornmerkene. I tillegg var 
både Emil Moestue AS og Kris
tiania Filatelist-Klub ivrige med 
å komme med nye forslag for 
100-års jubileet i 1914. Men 
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disse forslag forutsatte bruk av 
ny grafisk teknikk som ville 
bety høyere kostnader for Post
verket. Den første verdenskrig 
(1914-18) ga en glimrende an
ledning til å legge alle gode for
slag på hyllen. De gode gamle 
posthornmerker, trykket i bok
trykk hos Chr. Holterman Knud
sen fortsatte å smykke norske 
brev. 

Løveserien 
I 1920 årene tok Postverket, re
presentert ved frimerkeforvalter 
byråsjef Sigrud Hennum, initia-

tiv til å lage en ny serie bruks
merker, i samarbeid med grafi
keren og kunstneren Johannes 
Kølbel (f.1883). Motivene var 
den norske kongekrone og den 
norske løve. Teknisk ble herre
ne hjulpet av gravøren H. Rui. 

Gjennom en rekke forslag 
førte dette til den første serien 
med den norske løven som kom 
ut i 1922/24, for å erstatte de 
høyere valører av posthornseri
en. I J 926 kom det en modifi
sert utgave, basert på Svalbard
serien i 1925, og denne tegning
en var, bortsett fra lav-verdiene 
(1-7 øre og 12 øre, senere også 
10, 15 og 20 øre) uendret til 
1952. Skifte av trykkmetode i 
1937 til rasterdyptrykk (ved at 
Emil Moestue AS overtok tryk
kningskontrakten fra Chr. H. 
Knudsen, som i 1936 ble Arbei
dernes Aksjetrykkeri) gjorde at 
de nye bruksrnerkene ble mer 
attraktive, og at kritikken svant 
hen. 

Det bør i denne forbindelse 
understrekes at den grunndispo
sisjon som Kølbel og Hennum 
var blitt enige om i 1922 stadig i 
det vesentlige ble ført frem til 
1937. Kølbel og Hennum holdt 
frimerkeut~ivelsen stort sett i en 
stram, nøktern hånd. I Norges
katalogen nevnes stadig byråsjef 
Hennum som lager av «ideut
kast». Det kan v'ære fristende å 
tro at Johannes Kølbel også var 
med i bildet. 

Okkupasjonen 1940-1945 
Selv om Johannes Kølbel må ha 
hatt sin hånd med i de nye kro
nemerker 4. oktobcr 1940, der 
byråsjef Hennum stadig er kilde 
til ideutkast, dukket det opp en 
ny konkurrent i 1940/4 I - den 
kjente tcgner og plakatkunstner 
Harald Damsleth. 

Harald Damsleth (1906-
1971) var da krigen kom leder 
av Heroldens Reklamebyrå. 
Han var - som dessverre mange 
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Kølbels utkast til nye bruks frimerker fra 1944. 

andre - tilhenger av den såkalte 
nyordning som Nasjonal Sam
ling skulle gjennomføre under 
beskyttelse av den tyske okku
pasjonen. Han fikk en høy sta
tus under kulturminister Gud
brand Lunde (som omkom i 
slutten av oktober 1942). 

I norske oppslagverk er Ha
rald Damsleth ignorert, men i 
Norgeskatalogen 1998 har Knut 
Løkke-Sørensen en artikkel om 
Damsleth, der han fremhever 
hans evne til å utnytte rasterdyp
trykkets mange muligheter, men 
også gir noen negative bemerk
ninger om Damsleths litt kjeds
ommelige bruk av skrift. Men 
man må innrømme at med 
Damsleths inntreden i norsk fri
merketegnekunst fra 1941, fikk 
mange norske frimerkeutgaver 
en helt ny vinkling, bort fra den 
spartanske førkrigsstilen, der 
det lengst man kunne gå var å 
bruke gode fotografier som 
grunnlag for enkelte særutgaver. 

Harald Damsleth var i ut
gangspunktet tegner og bok
kunstner. Han utviklet seg i 30-
årene til å bli en av våre fremra
gende plakatkunstnere, og hans 
store innsats i norsk firmerke
kunst var å redusere plakatfor-

matet til bra/brukbar frimerke
design. 

I den urolige tiden på somme
ren 1941, der Terboven yppet til 
kamp gjennom sin tale 18. juni; 
det dystre bruddet på ikke an
grepsavtalen med Sovjet-Unio
nen 22. juni; sterkere matrasjo
nering sommeren 1941, melkes
treiken i Oslo-industrien i sep
tember, fulgt av unntakstilstan
den og henrettelsen av Viggo 
Hansteen og Rolf Wickstrøm i 
september, var det klart at fron
tene strammet seg, og Damsleth 

gikk kraftig inn på den siden 
han foretrakk, under Gudbrand 
Lundes beskyttende vinger. 

Damsleths frimerker 
Hans første frimerke var Hålo
galandsmerket (NK 254) - et 
glimrende dramatisk plakatfri
merke. Når man sammenligner 
med den påfølgende utgave, 
Redningsselskapet 50 år (NK 
255/258), ser man hvilken for
skjell det var i utnyttelsen av 
trykkmediet mellom disse 
kunstnerne. Damsleths forsto 

• -
Damsleths utkast til nye bruksmerker. Oppklebet på 10 øre 
Snorre frimerker. 
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Frimerker til avløsning av løvemerkene 1944. 12 utkast fra tegneren Damsleth. 

mulighetene irasterdyptrykk 
metoden. RS-merkene kunne 
like gjeme vært laget i boktrykk. 

I juni 1941 satte Damsleth i 
gang Rikstrykkeriet (tidligere 
Arbeidernes Aksjetrykkeri) med 
å produsere et frimerke til inn-

tekt for Den Norske Legion 
(som opprinnelig skulle hjelpe 
Finland til å gjenerobre finsk 
land tatt av russerne i vinterkri
gen 1939/40). Dette var sann
synligvis støttet av Gudbrand 
Lunde og Kulturdepartementet. 

Frimerker til avløsning av løvemerkene. 1944. 
Det 13. utkast av tegneren Damsleth. 
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Daværende generaldirektør i 
Postverket, Svein Svendsen, 
som var innsatt av okkupasjons
makten, reagerte meget kraftig 
mot «privat trykte frimerker», 
og det endte med at Rikstrykke
riets prøveopplag ble makulert, 
mens Damsleth i all hast produ
serte et offisielt frimerke (NK 
259). Som Løkke-Sørensen 
innvender, er det en rekke mot
stridende elementer i dette mer
kebildet, men på den annen side 
er det et «plakatmerke» og som 
sådant akseptabelt. Damsleths 
neste merke, Universitetet 100 -
år er på sin side et klassisk og 
harlDonisk frimerke, som egent
lig godt kunne vært med på en 
konktmanse om Norges vakres
te frimerke. 

Blant Damsleths senere mer
ker er Snorremerkene bra og 
Nordraak-merkene betagende. 
Resten er mer plakatpreget, men 
likevel bra håndverk. 

Utkast til nye bruksmerker 
under krigen 
I Nasjonaltrykkeriet laget 
Damsleth seks utkast til frimer
ketegninger. Disse ble trykket i 
små-ark med alle seks frimerke
bilder i forskjellige farger. 

Formatet var l Il, vanlig fri
merkeformat og Damsleth kle
bet opp sine utkast på lO-øre 
Snorre frimerker som passet i 
format. Noen ble forsøkt sendt 
gjennom posten, men slått ned 
på. Her avbildes en konvolutt 
med alle seks motiver, adressert 
til kulturminister Gudbrand 
Lunde. 
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Frimerker til avløsning av 
løvemerkene, 1944. 5 utkast 
av postmester Huss-Dahl. 

Disse merkene ble det tyde
ligvis ikke mer av. Generaldi
rektør Svein Svendsen og hans 
stab motsatte seg bestemt en po
litisering av de norske bruks
rnerkene. Denne sak er omtalt i 
Norsk Filatelistisk Tidsskrift av 
redaktør Jarle O. Stendal (1947, 
s.ls0/s1). 

Allerede i 1941 var det innle
vert til Poststyret et forslag fra 
arkitekt Carl A. Aaman, Oslo 
om en modifikasjon av løverner
kene, basert på den gamle heral
diske løve med hellebard, som 
var den norske riksløve langt ut i 
forrige århundre. Disse forslag 
var vel tilpasset rasterdyptrykk
metoden, og hadde ingen poli
tisk vinkling. Utkastene var me
get gode - det eneste problemet 
slik jeg ser det var at detaljrik
domen ikke ville komme frem 
på et normalt frimerkeformat. 

1944 - Ny uoffisiell 
frimerke-konkurranse 
I Postmuseets arkiv har jeg fun
net et sett utkast fra en postmes
ter. Disse er relativt primitive 
og ville neppe gjort seg i lite fri
merkeformat. 

Mer interessant er utvilsomt 
et sett utkast fra henholdsvis Jo
hannes Kølbel og Harald Dams
leth fra 1944. Det er ut som om 
Kølbel og Damsleth har fått det 
samme sett motiver å arbeide 
fra, og har laget hver sine sett 
tegninger. Disse motiver full-

stendig upolitiske, og må sees 
på som et ærlig forsøk på å er
statte de etterhvert trette og ut
slitte motiver (posthom og løve) 
med noe som er mer moderne. 

Som legmann kan jeg bare be
merke at Johannes Kølbels ut
kast er i ren strek og sannsynlig
vis vill vært glimrende i bok
trykk, som vel var den trykkme
tode som Kølbel behersket. 
Damslehts utkast i halvtonetek
nikk, var basert på trykking i ras
terdyptrykk, noe Damsleth be
hersket til det fullkommne. Man 
kan merke seg at noen av Dams
leths utkast bygger på hans ideer 
om «nasjonal symboler» fra 
1941, mens Kølbels motiver går 
på det rent praktiske. Det synes 
faktisk som om flere av Kølbels 
motiver er blitt bearbeidet av 
Damsleth for halvtonetrykk. 

Faktisk kan man si at det var 
synd at denne utgaven aldri kom 
ut. Den var nøytral nok til å ha 
overlevet frigjøringen. 

Frontkjemperforslag 
I 1945 laget Damsleth et sett 
forslag til oppfølging av Front
kjemperfrimerket fra 1943. 
Dette var tydeligvis for sent til 

Innkomne ikke behandlede 
utkast til nye frontkjemper
frimerker I (5 øre). 
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Innkomne ikke behandlede utkast til nye frontkjemperfrimerker /I (10, 15 & 20 øre). 

at disse kunne tas alvorlig - for
slagene ble ikke behandlet, og 
godt var det. 

Harald Damsleth 
in memorial 
På dette tidspunkt er det riktig 
av meg å si at Damsleth og min 
avdøde far, boktrykker Odd Jen
sen, hadde et omfattende samar-

beid fra slutten av I 920-årene til 
krigen kom. Da skiltes deres 
veier, de valgte forskjellige si
der, og såvidt jeg vet traff de 
neppe hverandre igjen. 

Harald Damsleth ble dømt i 
rettsoppgjøret i 19-1-5, sonet sin 
straff, og gikk etterpå tilbake til 
sitt yrke. Hva han produserte et
ter krigen, vet få, og han signer-

te neppe noe. Om han indirekte 
kan ha vært med på frimerke ar
beid etter sin straff vet jeg ikke, 
men man skal ikke se b0l1 fra 
muligheten. Han døde i 1971, 
mislikt for sin opptreden under 
okkupasjonen, men høyt respek
tert for kvaliteten av sitt arbeid -
uansett formål. 

, A.F-li.. F-RIMÆRKEK:ÅT41l1C>G'ER 1998-99 " '::~ 
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• 
AFA Skandinavien, De nordiske lande 
samt Baltikum, Estland, Let/and og 
Litauen . ........................................ 205,-
- med indlæg ar miniark fra Færøerne 

AFA Danmark farvekatalog ........ 230, 
. med indlæg at et sæl grønlandske trimærker 

AFA Vesteuropa, bind 1, A-L ..... 410,-

AFA Vesteuropa, bind 2, M-Ø .... 410,-

AFA Danmark Fireblokke ............. 90,-

De anførte priser er yejledende 
udsalgspriser i norske kroner. 

Fås hos Deres sædvanlige AFA-katalog forhandler 

AFA FORLAGET , ' " 
Bruunsgade 42, DK-8000 Aarhus C 

Tlf. +4586125288 - Giro Oslo 1 996982 
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