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TEMASAMLING

Fantastisk Filateli
Der udgives årligt hundredvis af frimærker rundt om i 
verden, og fra tid til anden dukker der et mærke op hvis 
motiv er hentet i de fantastiske genrer.

Af Thomas Winther

Der er mange måder at lade sin 
interesse for de fantastiske gen-
rer komme til udtryk. Nogle hol-
der af at se film og læse bøger i 
genren, mens andre ikke kan 
holde sig fra selv at skrive i eller 
om genren, eller på andre måde 
bidrage til at udvide området. 
Endeligt er der også samlerne. 
Det at samle kan være mange 
ting. Nogle går efter at samle 
alt om et bestemt emne eller alt 
hvad der har med en bestemt 
forfatter at gøre, men det kan 
også være at samle inden for en 
specielt lille niche. En sådan ni-
che kan Fantastisk Filateli sik-
kert regnes for.

Min egen frimærkesamling 
blev for et par år siden fundet 
frem efter at have ligget glemt 
hen i en længere årrække, og 
jeg begyndte så småt at prøve at 
få lidt mere styr på indholdet. 
Jeg havde i sin tid samlet en del 
mærker med rumfartsmotiver. 
Langt de fleste af mærkerne var 

fra lande der aldrig selv har væ-
ret i nærheden af at sende raket-
ter ud til stjernerne. Disse lande 
har derimod udgivet mærkerne 
da de vidste at der var mange, 
som mig, der samlede på den 
slags motivmærker. Mærker-
ne er oftest kommet direkte fra 
trykkeriet til stempling, og der-
efter til firmaer der pakkede mo-
tivpakker. Oftest er dette pakker 
med 100 eller 200 mærker sorte-
ret efter motiver, som samlere så 
kan købe. Ved at lave en masse af 
sådanne mærker med populæ-
re motiver har nogle lande fået 
udenlandsk valuta ind i stats-
kassen, men gør også at for en 
samler, er mange af disse mær-
ker ikke særligt interessante at 
samle på.

Jeg valgte at omlægge samlin-
gen til at have fokus på mærker 
der bærer illustrationer fra litte-
ratur og film inden for de fanta-
stiske genrer; det jeg kalder Fan-
tastisk Filateli.

Litteraturen
Der er udkommet en del mær-

ker i forbindelse med mærkeda-
ge for enten en forfatter eller et 
værk.

Herhjemme i Danmark er der 
således udkommet H.C Ander-
sen mærker i forbindelse med 
100 året for udgivelsen af Den 
grimme ælling og Den lille hav-
frue (1935), 100 året for hans død 
(1975) og selvfølgelig i det store 
H.C. Andersens år 2005 hvor det 
var 200 år siden han blev født. 
Det år var der mindst 44 lande 
der udgav HCA mærker, så på 
det punkt må det siges at det er 
lykkedes at sprede fejringen ud 
i verden. I alt fordoblede dette 
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antallet af HCA mærker der er 
udkommet igennem tiden. 

Generelt er der ikke mange 
forfattere der kan måle sig med 
HCA hvad angår antallet af ud-
givne frimærker, i hvert fald ikke 
inden for de fantastiske genrer 
Fx. er der kun kommet et par 
mærker med Edgar Allan Poe 
(bl.a. et i 1949 i forbindelse med 
100 året for hans død, og i 2009 
i anledning af 200 året for hans 
fødsel). 

En anden af de store forfattere 
der er blevet foreviget på mærke, 
er H.G.Wells. I 1995 udkom en 
serie på 4 mærker der hver var in-
spirerede af forskellige af Wells’ 
fortællinger bl.a. The First Men 
in the Moon, den historie der, 
sammen med Jules Vernes From 
the Earth to the Moon, var in-
spirationen til 1902 filmen Le 
Voyage dans la lune (A Trip to 
the Moon). Filmen varede 14 
minutter og regnes for at være 
den første science fiction-film. 
Den var instrueret af Georges 
Méliès, som regnes for så stor en 

filmmand inden for fransk film, 
at de i 1961 udgav et mærke i for-
bindelse med 100 året for hans 
fødsel. Bag et portræt af Méliès 
på mærket ses en bio grafsal hvor 
det netop er Le Voyage dans la 
lune der vises.

Jules Verne kan måle sig med 
HCA i antallet af mærker der 

er ud kommet med motiver fra 
de res historier. Fælles for dem 
begge er, at det er historier som 
er vel kendte, og handlingen i 
histori en er ud i det fantastiske 
der gør sig godt som motiver. 
2005 var også et mærkeår for Ju-
les Ver ne, da det her var 100 år si-
den han døde, hvilket mindst 28 
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lan de markerede med frimærke-
udgivelser. 50 år tidligere var 
det før ste Jules Verne-frimær-
ke udkom met, i anledning af 
50-året for hans død. Naturligt 
nok var det også et fransk mær-
ke.

I år 2000 skulle der have været 
afholdt en international Science 
Fiction-con i Israel, med navnet 
ArmageddonCon. I den anled-
ning udgav det Israelske post-
væsen 3 mærker med de berømte 
forfattere Jules Verne, H.G. Wells 
og Isaac Asimov. Armageddon-
Con blev aflyst, men frimærker-
ne har vi dog alligevel. 

Manden bag frimærkeprojek-
tet var oversætteren Dr. Ema-
nuel Lottem, og en af hans ideer 
med projektet var ikke kun at 
gengive illustrationer fra forfat-
ternes værker, men også kæde 
dem sammen med hebraiske 
legender. Således er der på Asi-
mov-mærket en robot (I Robot), 

samt en illustration af legenden 
om den levende lermand Golem. 
Arthur C. Clarke havde også væ-
ret overvejet til mærkerne, men 
da mærkerne også bærer et por-
træt af forfatterne, og Israel har 
en lov, ligesom det er gældende 
i flere andre lande, der siger at 
man ikke må afbillede nuleven-
de personer på frimærker, kom 
der ikke et mærke til ære for ham 
(han døde som bekendt først i 
2008).

I England har man valgt at 
markere flere bøger med frimær-
ker. Således har henholdsvis 
James Bond og Harry Potter-bø-
gerne fået hver deres frimærke-
serie. I 2004 var det 50 år siden 
første bind af Tolkiens Ringenes 
Herre udkom, hvilket blev mar-
keret med 10 mærker, alle med 
J.R.R. Tolkiens eller hans søn 
Christopher Tolkiens illustrati-
oner til bøgerne. Bogen om Ho-
bitten var allerede i 1998 blevet 

gengivet på et mærke i serien 
Magical Worlds, med motiver 
fra klassiske fantasy børnebø-
ger. Ud over Hobbitten var bl.a. 
Through The Looking Glass af 
Lewis Carroll og The Lion, The 
Witch and the Wardrobe af C.S. 
Lewis med i denne serie.

Der er kommet to amerikan-
ske serier der tager udgangs-
punkt i science fiction generelt, 
og ikke en bestemt forfatter. Det-
te er serien Space Fantasy (1993) 
og Space Discovery (1998), hvor 
mærkerne i begge serier ser ud til 
at være inspireret af science ficti-
on-magasiners forsider.

Filmmerchandise
En af de ting der for alvor star-
tede med Star Wars-filmene var 
merchandiseindustrien, noget 
der gør at der stadig, hver gang 
en større filmsatsning bliver lan-
ceret, skydes en masse pro duk ter 
på markedet der kan øge indtje-
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ningen. På New Zealand hoppe-
de man med på denne bølge i 
forbindelse med Ringenes Her-
re-filmen. Til hver af filmene er 
der ca. 10 mærker, som blev solgt 
i ark, specialark, presentation 
packs, og på specialpostkort. 
Disse må have solgt godt, for 
man lavede også mærker i for-
bindelse med genindspilningen 

af King Kong og i forbindelse 
med Narnia-filmen.

Star Wars-frimærkerne så vi 
først i forbindelse med 30 års-ju-
bilæet for premieren på A New 
Hope. Motiverne er dog hentet 
fra såvel de oprindelige 3 film, 
samt fra de nyeste. Hvilke figu-
rer der skulle afbildes, blev bl.a. 
valgt via en afstemning på nettet.

E.T.’s cameo-optræden i Star 
Wars Episode 1 var trods alt 
ikke nok til at få ham med på 
Star Wars-arket. Der er allerede 
udkommet to E.T.-mærker, et i 
serien American Film Making: 
Behind the Scenes, hvor special 
effect-mærket var af en E.T.-mo-
del (makeup-mærket er med 
en der får lagt en Frankenstein 
makeup). Tidligere var E.T. også 
med på et mærke i serien 1980s 
Celebrating the Century.

I 1999 udkom der i England 
serien Millennium Series: The 
Entertainers‘ Tale, hvori der var 
et mærke fra tv-serien Dr. Who. 
Jeg ved ikke om det var for ikke 
at skulle vælge hvilken doctor 
man skulle vise, eller om et bil-
lede af en Tardis ville være for 



40  Dansk Filatelistisk Tidsskrift • Nr. 4 • 2012

kedelig, men valget faldt på en 
Dalek.

Horrormærker
Lon Chaneys familie ville gerne 
være med til at sikre deres be-
rømte familienavn for efterti-

den, og mente at det at udkom-
me på frimærke, ville være en 
passende måde at hylde de to 
skuespiller i familien. Dette var 
det amerikanske postvæsen for 
så vidt enige i og Lon Chaney 
kom med i en serie der hylder 

stumfilmens stjerner. Chaney 
kom med i kraft af sin rolle som 
The Hunchback of Notre Dame. 
Familien ville dog gerne have at 
både Lon Chaney Senior og Lon 
Chaney Junior blev hyldet, så de 
arbejdede videre med projektet 
og fik familierne til Bela Lugosi 
og Boris Karloff med på ideen, 
og i 1997 udkom så serien Clas-
sic Movie Monsters, hvor begge 
Lon Chaney var med, samt Lu-
gosi som Dracula, og Karloff var 
på to mærker som henholdsvis 
Frankenstein og som The Mum-
my.

Dracula, Frankenstein og The 
Mummy var igen på mærkerne i 
2008, denne gang var det for at 
hylde Hammer-studierne. Ved 
dette filmstudie var det Peter 
Cushing og Christopher Lee der 
var horror-stjernerne, så det er 
da også dem der er gengivet på 
mærkerne.

Mens dette var klassiske film 
monstre, så udkom der også i 
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1997 en serie med klassiske litte-
raturmonstre fra britiske forfat-
tere, herunder selvfølgelig både 
Dracula og Frankenstein. De an-
dre monstre var Dr Jekyll and Mr 
Hyde af Robert Louis Stevenson 
og Sherlock Holmes-historien 
The Hound of the Baskervilles 
af Arthur Conan Doyle.

Sir Arthur Conan Doyles for-
tælling om Sherlock Holmes 
er flere gange blevet afbilledet 
på frimærker. I 1993 udkom 5 
mærker, hvor der på hvert af 
dem skulle være gemt et af bog-
staverne i forfatterens efternavn 
DOYLE.

Endeligt bør det nævnes at 
der i 1998 udkom et mærke der 
hylder Alfred Hitchcock i serien 
Legend of Hollywood.

Tegneserier
Lige som med litteraturen er der 
også en række tegneserier og 
tegnere, der er blevet hyldet på 
mærker. I 2007 udkom der et ark 

hvor alle 24 Tintin-forsider var 
afbilledet. Anledningen var 100 
året for fødslen af Tintins skaber 
Hergé (Georges Remi).

De amerikanske superhel-
te-forlag Marvel og DC har hver 
fået et ark hvor flere af deres 
største helte er blevet gengivet. 
Der er et mærke med et portræt 
af helten, samt et mærke med en 
klassisk forside fra seriebladet.

På den danske scene udkom 
der i 2002 serien Danske teg-

neserier og -film for børn, hvor 
bl.a. Peter Madsens gengivelse 
af de nordiske guder kom på 
frimærke. De andre mærker i 
serien var med Rasmus Klump, 
Cirkeline og Jungledyret Hugo. I 
1992 udkom serien Danske teg-
neseriefigurer, der dog var uden 
fantastisk islæt over de valgte 
serier, som bl.a. var Egoland og 
Simple striber.

De mærker jeg har nævnt og/
eller vist er kun et lille udpluk 
af de mærker man ville kunne 
forbinde med fantastisk filateli. 
Der er flere af de tidligere nævnte 
rumfartsmærker, som er tydeligt 
science fiction-inspirerede og 
der for også har overlevet over i 
denne samling. Der er som sagt 
mange måder at samle inden for 
de fantastiske genrer, og her var 
blot et bud på en af dem.

Artiklen har tidligere været bragt i 
Science Fiction-magasinet Himmel-
skibet.


